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door een schoolknaap bij herleiding best uit te 
rekenen, in welke evenredigheid de kunde dezer 
heeren en de protectie, die zij bij de eerwaarde 
kerkvaderen hebben mogen genieten, onderling 
staat. Stellen wij eens dit verkleingetal op 8, dan 
volgt, dat deze drie heeren, in bekwaamheid om een 
weeshuis tc bouwen, tot elkander staan als 2 ' / i : 
2 : 2. Op deze of andere wijze zijn prijs
vragen totaal overbodig; want als diakenen in 
het belang hunner gemeente stemmen cn over
stemmen, dan moet immers altijd ten lange leste, 
de meest bekwame persoon komen bovendrijven. (?) 
En wat is er over stemming en prijsvragen iu den 
laatsten tijd hier te lande niet veel onaangenaam
heid en schandelijks voorgevallen , vooral in L i m 
burg en den Haag. Povr couper court, eindigen 
wi j , na onzen lezer-een respectueusen groet, even
als altijd, maar vooral in dezen laatsten brief 
van dit weldra geëindigd jaar, met Onderscheiding, 
te hebben aangeboden en verblijven ZEI). Dienaar: 

L . 3 V. 
Amsterdam, eind December I860. 

Varia. 
Locomotieven langs kunstwegen. Voor de 

Ottoman Carrying Company hebben Dubs en Co. 
te Glascovv, naar de teekeningen van D. K. Clark, 
de eerste straatlocomotief gemaakt, genaamd Abdal 
Aziz. Deze locomotief zal dienst doen op den 
weg tusschen Damascus en de haven van Beyrout, 
welke 109 kilometers lengte heeft cn over den 
Libanon en den Anti-Libanon loopt. 

De machine kan 10.00(1 kilo over hellingen van 
1 op 12 slepen met eene snelheid van 5 a 8 kilo
meters per uur. Afwijkende van dc constructie 
van andere straatlocomotieven is het mechanisme 
onder den ketel aangebracht, terwijl de wielen 
op veeren dragen. Hierdoor zullen de zware 
schokken gebroken worden en dn slijtage zeker 
belangrijk minder zijn dan bij de oude straatlo
comotieven. Men neemt aan dat de transport
kosten de helft sollen bedragen van de gewone. 
De machine laadt 2200 kan water en 750 
kilo kool. 

Bij de beproeving op de Catheart Road hij Glas
covv sleepte deze machine 10,000 kilo, geladen op 
2 wagens, over eene helling die over de grootste 
lengte 1 op 13' / , bedroeg. De weg was gema
cadamiseerd en de gemiddelde snelheid bedroeg 
7 kilometers per uur. Dc grootste snelheid was 
10 kilometers. 

Steenen dwarsleggers voor spoorbanen. 
In Begeren worden allerwege de houten dwars
leggers, door kuben van zandsteen of graniet 
vervangen ; waar houten dwarsleggers moeten 
worden vernieuwd, komen steenen kuben in de 
plaats. 

De kosten der sleenon kuben, van graniet of 
harden zandsteen, bedragen niet meer dan 1 Oor. 
10 kreuts. beijersch ct. of ƒ 1.20 ncderlandsch, 
franco te leveren (en behoorlijk behakt en van 
schroefgaten voorzien) aan een der Bcijersche sta
tions. Bij den hoogen prijs en het spoedig ver
gaan van houten, vooral van dennen dwarsleg
gers, is het te verwachten, dat de ijzeren cn 
steunen al meer cn meer in gebruik zullen komen. 
Voutfel in bochten van spoorwegen hebben de 
steenen kuben,, ten opzigte van de veiligheid, 
groote voordeelen boven de houten leggers. 

A a n k o n d i g i n g e n . 
Maundag 31 Dcc , ten 11 ure, teu Raadhuize te Zutfen: 

de leverantie vnn 45 tot 50 duizend stuks straatkeien. 
Maandag 81 l>ec, teu l l !

s ure, anu het gebouw van het 
prov. bestuur te ' s l lage: lo. het onderhoud vau dc groote 
en andere rijkswegen in de provincie Zuid-Holland, gedurende 
drie jaren, ingaande den lsteu Januari 1867 eu eindigende 
den Maten December 1809, iu acht perceeleu; 2o. het on
derhoud van het Zederikkauaal met de dunrtoe behoorende 
Telegraafliju, van den dag der goedkeuring vau de aanbe
steding tot en met den Sisten December 1869. 

Maandag 81 D e c , ten 12 ure, op het raadhuis te Leijdeu: 
lo. het dugclijkschc onderhoud van dc gebouwen en het 
meublement der openbare scholen aldaar, gedurende het jaar 
l b ü 7 , ui drie perceelen; 2o. het dagelijksche ouderhond vau 
teutte openbare gebouwen enz., gedurende het jaar 1867, 
1u 'éen •perceel. 

Muaudag 31 Dee., ten 12 ure, op het Kandhuis tc Am
sterdam: hot dempen van het gedeelte vuu den Nieuwczijds 
Achterburgwal, vau de Molsteeg tot de Brouwerskolk, een 
gedeelte van*de Brouwerskolk eu een gedeelte vau het Kat
tegat; het niakeu der gevorderde riolen cu vergaarkuileu 
en rriiilvputv i i , het bouweu van eeu steenen walmuur en vau 

•^albeschocijiugen langs de einden der dempingen, 
idag 31 D c c , teu 1 ure, op het Kaudhuis te Kemmel: 

het bouwen van een schoollokaal te Angcreu. 
Woensdag 2 Jan., ten 12 ure, ten Raadhuize te Arnhem: 

de levering vnu materialen in zes .perceelen; 2o. het ccn-
jarigN onderhoud der grind-, zand- eu heidewegen; 8o. het 

'UJetfigi "ii li rhoild di-r upi iibniv j i| 1 In i rri.-hli li 

der loodgieters-, leidekkers- eu zinkwerken; 
vau smidswerkeu. 

4o. de levering 

Zaterdag 5 J a n . , ten 11 ure, bij G . vau Aaldcreu te Zalk: 
het verbouwen der school. 

Diusdag 8 Jan., ten 11 ure, op de gemeente-secretarie te 
Groesbeek: de aanleg van den nieuwen grindweg met dc 
daarin voorkomcude waterwerken , Ioopeude van uit de kom 
vau het dorp Groesbeek over de Grafwegcn naar de St. Jaus-
berg aau de Liraburgsclic grenzen. 

Woensdag 9 Jan., ten 12 ure bij A . vau Dijk te Charlois: 
het afbreken cn geheel vernieuwen van de kerk eu kerhe-: 
roads-kamer, staande in het midden vau de bebouwde kom 
der gemeente Charlois. 

Donderdag 17 Jan. , iu ceu der lokuleu vau bet ministerie 
van biunculaudschc zaken te 's Hoge: het maken en opstel
len van twee draaibruggen en bet uitvoeren van de daar
mede iu verband staande werkeu in de gemeente l trecht, 
voor den spoorweg van l'trecht tot Boxtel. 

Donderdag 24 Jan. , ten 12 ure, iu ecu der lokalen vau 
het ministerie van binnenlandsche zaken te 's l lage: het 
bouweu van wuchterswoiiiugeu , het maken vnn perrons eu 
het uitvoeren vau eenige andere werken voor het gedeelte 
van ljccuwardcu tot Groningen >au tien spoorweg van llar-
liugeu uaar tic Haiiiioverselic grenzen. 

Afloop van oanbeatedlncen. 

Up 20 Dcc., tc 's Hage: aan het Departement vau Binnen-
laudschc Zaken, ten behoeve der Staatsspoorwegen : de leve
ring vau twee perceeleu spoorstaven met eindverbindingen, 
elk perceel vau ö(XMJ ton (de ton uil 1U00 Ned. pond) en 
een perceel haakbotiteii van 25 ton. Daarvoor waren 14 iu-
schrijviugsbiljctteii ingekomen eu waren de minste inschrij
vers: voor perceel I, l ïo lokow Vuughusc iu Kugclnud, voor 

ƒ 419,950; voor perceel 11, vuu den Berg en Co. te Am
sterdam, voor ƒ 400,950, en voor perceel III, Gijst en -Co. 
te Londen', voor Y 3197-50. Dus bedraagt de geheele som 
dezer aanbesteding ƒ 824,Q97-50. 

Ü p 21 Dcc, t cZwol ie : het onderhonden van en het doen 
van herstellingen aan: lo. de gebouwen vuu het provinciaal 
bestuur, gedurende 1867, cu 2o. de bruggen cu het tolhek, 
iu den weg vau Markclo naar Zutphen, gedurende 1867, 
1868 cu 1869. Het eerste werk is aangenomen door de 
weduwe dc Groot tc Zwolle, voor j' 1,590, het tweede door 
G . .1. Veltkainp, te Markclo, voor J 1,390. 

Op 24 Dcc., nau het prov. bestuur van Zuid-Holland tc 
's l lagc: dc aanleg eener telegraallijn met een draad, laugs 
den Maasdijk tusschcu Maassluis eu Vlaardiugeii, en het 
onderhoud daarvan tot 81 December 1867. Daarvoor waren 
7 insehrijviugsbilletten iugckoiiieu. Minste inschrijver M . Sou
dag, tc Rotterdam, voor ƒ 1700. Vervolgens wer*d aanbe
steed: het doeu vau ceuige vernieuwingen aan eu het onder
houd van al de werken behoorende tot het kanaal door 
Voonic iu de prov. Zuid-Holland, vnn 1 Jan. 1867 tot cn 
met UI Dcc 1809. Daarvoor waren 14 insehrijviugsbilletten 
ingekomen eu was de minste inschrijving die van B. I'. dc 
Groot, tc Giesseudain, voor ƒ 87*000. 

Op 24 Dcc. , tc 'ullage: liet onderhond en dc noodzake
lijke vernieuwingen van de schoolgebouwen cn schoolmen-
beien gedurende het jaar 1867 en het onderhoud vau eu het 
doeu van vernieuwingen aan eenige gebouwen, brandspuit
huisjes eu pompen, gedurende het jaar 1867- Voor het 
eerste perceel wareu 9 en voor het tweede ook 9 billetten 
iugekomeu. Minste inschrijvers wareu voor no. 1 G . Y. 
de Haas te 'sllage voor J' 11,100, cii voor no. 2 deuzclf-
den , voor f 11,195. 

Advertenties. 
GECOMMITTEERDEN D E R NEDERDUITSCH 

HERVORMDE GEMEENTE te Botterdam, zich voor
genomen hebbende, E E N G E H E E L NIEUW 
KERKGEBOUW te stichten, noodigen alle 
Nederlandsche Bouwkundigen uit, om daartoe Ont
werpen te leveren, cn mede te dingen naar de 
uitgeschrevene Prijsvraag, waarvan het Pro
gramma is te verkrijgen, of op franco aanvrage 
te ontbieden aan het Kcrkeknntoor over het 
Amsterdamsche veer te Botterdam. 

Botterdam, 14 December 1800. 
Namens Gecommitteerden voornoemd, 

J. C. LEDEBOER, L.N.z. 
L i d en Secretaris. 

A A X B E S T E Ü I I t t . 
D E BURGEMEESTER D E R G E M E E N T E A R N H E M , 

zal Woensdag 2 Januari 1807, 's middags 12 ure, 
ten Raadhuize in het openbaar aanbesteden: 

1°. De levering van materialen in zes 
perceelen. 

2». Het eenjarig onderhoud der grind-, 
zand- en heidewegen. 

3". Het eenjarig onderhoud der open
bare pompen met het verrichten der 
loodgieters-, leidekkers- en zinkwerken. 

4". De levering van smidswerken. 
Op voorwaarden ter Secretarie a 10 Centen 

verkrijgbaar. 

MINISTERIE V A N JUSTITIE. 

Ib-ovincie Zuid-Bolland. 

Op Maandag den 7den Januari 1807, des 
voormiddags ten 11'/, l l r e > z.,\f o n ( i e | . n a j e r e g o c d _ 
keuring door den Commissaris des Konings in de 
provincie Zuid-Holland, of bij zijne afwezigheid 
door een der leden van de Gedeputeerde Staten 
en in bijzijn van den Hoofdingenieur van den 
Waterstaat in het lode distr icl , aan het gebouw 
van bet Provinciaal Bestuur te 'sGravenhage. 
worden aanbesteed : 

Het onderhouden van de GEBOUWEN 
en AANHOORIGHEDEN, behoorende 
tot de Arrondissements-Rechtbank te 
D o r d r e c h t , provincie Zuid-Holland 
gedurende de jaren 1867 tot 1869, 
ingaande met den dag der goedkeu! 
ring van de aanbesteding en eindi-
gende den laatsten December 1869. 

Deze aanbesteding zal geschieden' bij enkele in
schrijving, volgens art. 03, g 434 der algemeene 
voorschriften per ondei hondsjaar. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den Hoofdin
genieur van den Waterstaat te 'sGravenhage, 
den Ingenieur te Gorinchem en den Opzigter 
C. A . V A N D B R SritAATKN, te i'apendiecht. 
'sGravenhage, den 24sten December 1800. 

De Commissaris des Konings in de 
provincie Zuid-Holland, 

I. LOUDON. 

FABRIEK VAN 

B E C K E R E N BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmeet - cn andere i n s t r u m e n 
ten voor terreinopname ten dienste van den 
W A T E R S T A A T , D E G E N I E , den A A N I . E O V A N S P O O R 

W E G E N en O P E N U A R E W E R K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

Wiouwariileeten. 
Ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren 

van K L K C T K O 71 f i T I L I K H K V K H F -
OI.IK voor glanzend en «lof Schilder
werk, voor woonhuizen, publieke gebouwen, 
spoorwagens en stations, materieel der artillerie 
en genie, rijtuigen, schepen, werven, haven- en 
kustwërken, en voor schilderwerk in brons inet 
galvanisch koper. Deze olie is gemakkelijk in ge
bruik, frisch en duurzaam van kleur, buitenge
woon vast hechtend, glanzend zonder vernis, 
vereisoht geene bijvoeging van terpentijn , en is 
geschikt voor steen, pleister, hout, ijzer,zink, enz. 

Inlichtingen worden gaarne gegeven en orders 
nauwkeurig en met spoed uitgevoerd. 

A M S T E R D A M , 

00 Amstel (Erwtenmarkt.) 
D. J. V A N D E N BRINK. 

RANSOME'S KUNSTZANDSTEEN, 
beveelt zich door duurzaamheid , sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door V O L K O M E N OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere B O U W K U N 
STIGE VERSIERING , zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen , Consolen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vazen, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
beelden, Grafteckenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 
F O L K E R S & C"., Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT CONCRETE-STONE COMPy. (Limited) te Londen. 

G E O C T R O Y E E R D E 
INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN. 

De Ondergeteekenden berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en1"!* 
'krijgbaar zijn GEOCTROYEERDE INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN 

met aanvoer van versche lucht, dooi- middel van holle roosters; deze H A A R D E N geven 
25 percent meer warmte dan de thans bestaande, zonder vermeerdering der brandstof. 

Maken bij dezen Heeren Bouwmeesters opmerkzaam, om bij het bouwen van nieuwe SCHOOR-
S T E E N E N , die te voorzien van eene Luchtbuis. 

R O T T E R D A M , 18CC. B A V K S T K l » en C o . 

tg h 
Uitgegeven te Arnhem hij D. A. THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 
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,, „ te Parijs. (Onvoldoende) 53 

Gebouw te Brcslau. (Ontwerp voor ecu prachtig) 7 
„ voor den Rijksdag te Stokholni 11 
„ „ Kunsten en wetenschappen te Londen. (Eerste steenlegging 

van ecu) 88 
„ Royal-Albert-Hall 111 Engeland. (Grootte vau liet) 116 
,. voor de posterijen en telegraphic. (Prijsvraag tc Lyon van ecu) . 193 

Gedenksteen voor Ilcinrich Heine tc Dusseldorp . . . 28 
Geschenk van Napoleon 123 
Glasblazers te Pittsburgh. (Verdiensten van) 109 
Goud. (Gewicht vnn eenige stukken gevonden) 109 
Graphotypie 69 
Guano in Bolivia cu Chili (Concessie tot exploitatie van) 3 
Havenvcrbctering cu vergrooting te Odessa 70, 148 

„ „ te Grerelingen 168 
Horloge. (Miniatuur-) 119 
Industriccle ondernemingen in Engeland. (Bloei van e e n i g e ) . . . . . . 25 
Instorting van een gebouw tc Hamburg 3 
Jubilé van den opperbouwraad Langhals te Berlijn (70jarig) 7 
Kaarsen- ca zeepfabriek van Leroy A Durand nabij Parijs 119 
Kanaal tusschen Calais en Dover. (Diepte vnn het Eugelsch.) 25 

„ van Nieuw poort naar Antwerpen. (Plan voor een) 77 
Kanonnen van Krupp tc Essen. (Stalen) 69 
Katoen. (Diefstal van) tc Nieuw-York 25 
K r' te Faquia iu Napcis (Insluiting der Kruis-) 172 

„ „ Boston. (Katholieke Hoofd-) 180 
„ vau liet II Graf te Jeruzalem. (Werkzaamheden aau de) 200 

Koepeldak te St.-Pctcrsburg. (Groot) 7 4 
Koor der Protest, hoofdkerk St-Reiuoldi te Dortmond. (Restauratie vau 

het gothisohe) 152 
Koperen van ijzeren zeeschepen in Frankrijk 82 
Koperharden. (Uitvinding der kunst van liet) 118 
Laboratorium tc Berlijn. (Chemisch) 16S, 176 
Landengte vau Suez. I Doorgraving der) . . . .131 ,144,100,164, 176, 200 
Locomotief in Ncw-Soiilh-Wales (Australië) (Voltooiing der eerste.). . . . 40 

„ (Proeven iu Frankrijk tot versterking der adhacsic vau de drijf-
wielen ecnei 4 9 

Locomotieven-fabriek vau Mall'ci 3 
op gewone wegen. (Besturen van) 152 

Maaiinachincs iu Engeland. (Oppositie tegen de) . . 170 
Maatschappij vau onrocr. goederen der arbeiders van Parijs 157 
Magneetnaald. (Afwijking den 109 
Mandenwagentjes der Compagnie des Pctites voitures te Parijs . . . . 1 5 
Markt tc Londen. (Eerste steenlegging voor cenc nieuwe vlccsch- cu wild-). 101 
Marnier uit papier maché cn gelatine tc Parijs 170 
Mausoleum voor wijlen prins Albert tc Frogmore 3 
Metaalverbinding in Frankrijk. (Nieuwe) 82 
Metcoorstccncn. (Verhandeling tc Londen over dc) . . . 108 
Metrisch stelsel der maten cu gewichten in Oostenrijk. (Invoering van het). 36 
Mijnen iu Italië. (Concessie lot ontginning van) 32 
Monument voor Lincoln te W'asliiugtou 25, 193 

„ „ Dc Lamoricièrc 53 
Museum (Wapen-) in liet aartsbisschoppelijk paleis te Bordeaux 41 
Nijverheid van Venetië 82 
Nijverheidsondcrncmingeu te St.-Pctcrsburg. (Kolossale) 82 
Oesterputten op het eiland Ré 45 
Olijfboómen in Calitbrnië. (Cultiveering van) 
Ongeluk op het Potsdammer station te Berlijn . . . . 
Ontploffing in de steenkolenmijn nabij Barnsley . . . . 

„ „ eene „ te Fernsdalc 111 Engeland 
Operagebouw tc Parijs. (Het nieuwe) 

olieverfklcurdruk. 
144, 152, 

Overlijden van George Baxter, uitvinder van 
Peninsular aud Oriental-Company. (De) 
Photographieën vau aërolithen 
Plctmoleu in de fabriek van Kriipp tc Essen. 
Prijs voor het beste bouwkundig ontwerp tc Parijs 
Put te Pussy bij Parijs. (Artesische) 
Regen in I860. (Hoeveelheid gevallen) 
Reuitocstel te Philadelphia. (Uitvinding van een) . . • 
.Scholen te Nieuw-York. . 
Schouwburg te Muiichen. (Nieuwen) 7 

„ „ Namen (Afbranden vau den) 11 
„ „ (Herstelling „ „ ). 45 

„ „ Praag. (Opbouw vau deu nationalcn) . M 28 
Schouwburgen in Europa • • • • H 
Signalen in Rusland. (Invoering van een nieuw stelsel zee-) 74 
Slot te Heidelberg. (Verval van het) 127 
Sluis bij deu Lacliine-val in dc St-Laurens-rivicr. (Plan lot deu bouw eener). 49 
Spoorstaven. (Stalen) op den spoorweg vau Parijs uaar Marseille S9 

45 
183 
26 

188 
164 

15 
7 

45 
40 

7 
204 
45 

157 
204 
82 



II ra 

\,r, 

Spoorstaven van Bessemer staal. Proeven te Manchester met) . . . . 
„ trein in Engeland. (Lange) 
„ „ over den Hont-Cénis. (Eerste) 144, 
„ wagen assen. (Water als uneennidde] ran) in België en Engeland . . 

Spoorweg. (Verkeer op den Egypt ischcu) 
H iu dc City te Londen 
„ (Afstanden fan den Estmmadnra-) 
„ (Sleih-paarden-. tussehen Parijs en St.-Gcrinain 
.. tusschen Frankrijk en Engeland. (Ondcrzeesclieni 
„ vau Venlo—Osnahriick 
„ (Berooving op den Caledonian-) in Engeland 
„ tusschen Moscou en Smolensk. (Verzoek tot aanleg vau een) . 
„ van Koursk—Zee vau Azof 
„ „ Brussel—Leuven (Bepotdng vnn den) 
„ (Voltooiing van den Brenner-) 
„ van New-York —San-Francisco, r Dc Pacific ) 
,, uaar de Stille Zuidzee. (Gedeeltelijke overdekking van den Anieri-

kaansch- Centraal-) 
„ (Opening vau eeu gedeelte vau den Rhcin-) . 
n ( » n „ „ „ „ Boh. Noord-). 
„ brug over dc Theems, tussehen Hattersea en l'iudico. (Opening 

van dc) 
M „ in Italië. (Merkwaardige ijzeren) 
H ,, over dc Dnter-Spree te Berlijn. (Scbarniereu aau de). . . 
„ „ tusschen Orleans Parijs. (Instorting cenerj 

„ te Louisville. (Noord-Amerika) 
„ „ over den Itijn ia Baden. (Tweede) 
„ ,, hij füinzhiirg. 'Verzakking in de1 

„ „ over de Elbe. (Toezicht op den houw der) 
,, dwarsliggers in Frankrijk. .Carbouiseereu vau) 
,, leening in Pruisen 6 , 
„ „ (Hongaarsche) te Parijs 
„ „ in Baden 
,, maatschappij iu Engeland. (Verkoop vau bet rollend materieel eener) 
,, „ (Dividend der Bcrg-Murckisclio) 
,, ,. (Concessie aan de „ „ ) tot verbindingen enz. 
„ maatschappijen, 'dialing der aandeden in de verschil lende Engelsche' 

, Vervolging van; wej'cns ongevallen . . . . . 
„ materieel. (Faillissement der Algemeene Belgische maatschappij van 
„ ouderncmiugen in Engeland. (Uitkeeringen door) 
,, ongeluk tc Londen • 
„ ,, op dc lijn Werdan— Zwickau 
„ ,, bij hel station Franvis iu Frankrijk 
,, „ ia Engeland 45 , 
u ii I, Rusland 
„ „ „ Schotland 
„ „ op deu Mont-Céiiis 

nabij Parijs 
,, ongelukken iu Engeland 
„ ongeval tusschen Nemours cn Montargis 
„ rijtuigen in België. (Verlichting mot gas van) 
„ „ 3 e klasse iu Frankrijk. (Nieuw systeem vau) 
„ rijtuigen cn stations. (Achtergelaten goederen in.' 
„ „ tusschen Keulen en Berlijn. (Verwarming vau) 
„ station te Liverpool. (Terrein voor het Centraal-) 
„ tunnel door dc Alpen 131 
„ „ tusschen Europa cu Amerika 
., veiligheidsmaatregel in Frankrijk . . . 
„ vlot tc New-York 
„ waggon in Amerika, (kolossale) 

Spoorwegen. (Paarden-) to Londei 
„ (Verlaging der passagiers-tarieven op de Belg - Staats-) . . . . 
„ (Dividend der Engclsch-ludisclie) 
„ (Bloei der Zwitsersche) 
., iu Italië. (Opbrengsten van) 
„ te Londen (Aanneming van smal spoor, enz. door de stads-). . 
„ „ „ (Vermenigvuldiging der ondcraardscho) 
„ (Uitgestrektheid der Eugclscuc) 
„ iu Turkije, iConcessie voor) 

„ Engeland. (Kapitaal voor de) 
., „ Rusland. (Ingenomenheid met de) 
„ (Uitgebreidheid der l(ussischc) 
„ voor de Abyssiuiseho expeditie. (Draagbare) 
„ (Bloei der Pruisische! 

Staalwarcn. (Blaasjes in Bessemer) 
Standbeeld van koningin Victoria. (Kuiter-) 

„ „ Koning Friedr. Wil l i . I l l te Keulen. (Huiter-) 
„ ,. Prins Albert te Manchester. vt Jut hull, van hel; 
,, Schiller tc Salzburg 
,. „ Klenzc. (Gieling te Mnnclien van het) 

„ Karei X I I . (Prijsbchaling voor een) 
„ „ Keizerin Josephine te Parijs. (Onthulling van het) . . . . 
„ der Republiek tc Ncw-York 
,, van Palmerstoii tc Londen 

Standbeelden te Berlijn 
„ ,. Weenen 

Stationsgebouw du Midi te Brussel. (Ongelukkigen toestand vau bet) . . • 
Steen te Southampton. (Buigbaren) 

„ kolenmijn tc Port-Lincoln , in Zuid-Australië. (Ontdekking eener) . . 
„ „ mijnen iu Saksen. (Veiligheidsmaatregelen omtrent) 
„ „ „ (Opbrengst der Hclg.-Engelsclie) 
„ „ „ in Engeland. (Sterfte in de) 
., kool. (Blok) uit de Ediiiundinijii bij Barnsiey 
„ zagerijen in Frankrijk. (Gebruik van ijzeren schijven in dc) 

Steenen van duinzand 
Stoomhooteu der Keulach-Dusseld. Maatschappij 

., omnibussen te Lyon 
Straat rcinigingmacliiiies te Parijs 
Straten van hout te New-York 
Synagoge tc Parijs. (Nieuwe) 
Talkboom in Indie. 'De; 
Tanden. Mnininoutlis •, een belangrijk handelsartikel iu Siberië 
Telegraaf- (l)ruk-) te Londen 

„ van Lissabon naar Gibraltar. tOiiderzecsoucii) . . . . . . . . 
„ kabel tusschen Engeland en Amerika. (Spanning van den) . . . 
„ lijnen in Amerika, Europa en Eng.-lndie 
„ ., ii ., • eu 
„ maat schappij. (Verslag vau de Directie der Atlant.). . . 31! , 53, 
„ verbinding 'tnsscheu Frankrijk eu Noord-Amerika 

Telegrammen tiissclien Ierland en Anierika. (Veriniiuleriiig van bet tarief den 
Tclegraphisclie termen in Baden. Vertolking van) 
Temperatuur in Oppcr-Iudie. 'Hooge) 
Tentoonstelling te Parijs in 1S«7, 15, IS, 28, 53, 57, 70, 74, 77, 82, 105, 

„ gebouw voor knust te Parijs. (Toewijzing van den prijs voor een) 
„ gebouwen te Londen cn Parijs. (Oppervlakte der) . . . . 

Blz. 
92 

127 
148 
41 
M 
3 

148 
170 

11 
25 
25 
1,. 
Tl 
92 

130 
148 

163 
195 
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7 
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203 
212 
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L60 
45 

212 
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6 

L76 
45 
77 

Kill 
180 
25 

L05 
36 
Hl 

100 
168 
180 
II1 
131 
70 
70 
60 
25 
25 
32 
32 
40 
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Ml 
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180 
180 
ISS 
195 
204 
L80 

7 
196 
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I '.15 
28 

101 
1115 

209 
209 
Ki l 
180 
110 
148 

119 
88 

203 
Hl 
25 

188 
II 

200 
188 

81 

SS 
4'J 

144 
183 
200 
I'll 
45 

173 
160 
40 

Theatre tc Londen. (Brand van Her Majesty's) 
Tijdsverschil tusschen Londen en New-York 
Toestel tot redding van schipbreukelingen te Bremen. (Nieuw) . . . . 
Tolk voor de expeditie naar Abvssiuië 
Toren le Parijs. (Herstelling van een) 

„ nabij „ (Verkoop vau ecu kollossalen houten) 
Tramway. (Kosten vau den Eng.-lndischen) . . . 
Tramway's. (Ontwerp tot verandering der Engelsche straatwegen in) . . 
Transitohandel van Italië 
Tunnel voor voetgangers tc Londca 
Vczelplant le Nevada. (Nieuw ontdekte) 
Waar.len van San-Francisco naar New-York overgebracht 
Walvischvangst met stoomschepen 
Werktuig- (Prijsuitloving te Conipiegne voor het best gekeurde landbouw-
Woningen voor de armeu te Leeds i Vereeniging lot het bouwen van) . 
IJzel- voor roest te bewaren. (Nieuw middel om) 

„ fabriek van Kriipp tc Essen, i Bedrijvigheid in de) 
„ fabrieken iu deu staat Chicago. (Amerika) 
„ pletterij. (Nieuwe manier van) 

Zaag. (Stoom) iu het militaire hospitaal tc Breslau 

Blz. 
203 

70 
15 

180 
25 

123 
7 

40 
180 
200 

88 
176 
73 
45 
7 

30 
61 
49 
45 
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B I N N E N L A N D . 

heer C. B. 
15 

der;. 
3, 36 

Aanbesteding van publieke gebouwen te Amsterdam . . 
Academie van beeld, kunsten te Rotterdam. (Benoeming vi 

vau der Tak als lid vau verdienste hij do) 
Academie vau heeid. kunsten te Rotterdam. (Verslag 186°/ 
Afdamming der Oostersohelde 
Afschaffing van sterken drank bij Rijkswerken, enz. (Verzoek tot) 
Altaren in de Kathedraal te 's-Roscli 
Ambaclilsscliool te Amsterdam 57, 149, 195, 213 
Aiiistel-llólel „ „ 11 
Ant i Uagbladzegelverbond. (Ue vereeniging liet) 153 
A i chief van liet kahiuet des Koning» tc 's-llage. (Vergroot ing van hel) . 

114 
114 

50 
153 
177 

176 
100 

Architect tc Dordrecht. Aanbieding van geschenken aau den Ilccr Itz, af
getreden Gemeente-) 

„ „ (Biographic van deu Heer Itz, afgetr. Gemeente-). 
„ „ Roermond. (Benoeming lot Gemeente-) 
„ „ utrecht. (25 jarig juhilé van A. Uazcuhuscli,) 

Architecten. (Regeling van het loou voor) 
Architecture et Amicitia tc Amsterd. (Dc Vereenig) 
Architectuur (Bclaugr. verkoop v. plaatw. en boeken over) te Amsterdam 
Arti et Amiciliae te Amsterdam 
Bank te Amsterdam. (Het nieuwe gebouw der Nederl.) 
Beetwortelsuikerfabriek tc Gastel 'Staking der werkzaamh. ad) . . . . 
Begraafplaats te Botterdam. (Nieuwe R. C.) 

„ „ „ (Overblijfselen eener Joodsclie) 
Begrooting van 's-Hage. (Gemeente-) 

„ „ Amsterdam 
Behuizing Lussohen Zuid- ea Noordhorn. i Prijsuitlooving voor eene) . . 
Bei niingcn. (Koninklijke 3, 11, 28, 32, 45, l i l ,70, 74, 77,92, 141, 145,1 
Beschikkingeu van den Minister vau Koloniën 
Beuvs *.e Rotterdam. (Overdekking dei) 
Bierbron wei ij te Amsterdam. (Nederl.-Beierscb.-) 
Boormachine voor artesische putten iu < )ost-Indië 
Bouwkas Ie Amsterdam. 'Oprichting der 

25, 

•1, 8 
1'.) 
53 

190 
36 
89 
53 
92 

. 195 
. . 26 

41 
89 

149 
. 184 
. 212 

.164,183 
164, 1(3 
. . 188 
. . 7 
. . 193 

195 176 
Bouwkunst.. (Maatschappij van. 

Geschenk van boeken 
Prijsvragen 
Vergadering. ' Algemeene) 
Verkiezing vau bestuursleden 
Vragen 
Amsterdam. (Vergaderingen der aid.) 3, 11, 26, 

141 
123 
116 
181 
209 

32, 36, 45, (11, 70, 124, 168, 
176, 189, 200, 204, 213 

. . 8, 50. 70, 177, 204 
4 

Arnhem. (Vergaderingen der aid.) 
Delft. '.Oprichting eener aid. te) . . . 
's-Gravenhage. (Vergadering der afd.) 

Bonwmaatsch. tc Amst. (Goedkeur, v. d. wijziging der Statuten v. d Nederl. 
„ „ „ „ (V erkoop van terrein aan het Bliuilcn-Instit. door do) 
„ terreinen tc 's-Hagc. (Verkoop van) 
n n n Zutfen. ( „ „ ) 
.. vereeniging te Amersfoort 

Braad der fabriek van P. V . Vlissingen A Dudok v. Heel te Amst. . . 
Brug over de Nieuwe haven te Rotterd. (Beproeving der nieuwe). . . 
Brug over het lloogvlictsche gal. (Vernieuwing der) 

„ tc Schiedam. (Bascule-) 
Coiiipanv-niongering in Holland 
Decoreering van deu Heer L . Veenemon te 's-Hoscli 

„ „ „ „ 1'. J . II. Cuijpers le Amsterdam 
Deraillcering van twee waggons te Zullen 

,, „ „ eeu trein te Roosendaal 
Etudes sur l'Exposition. (Inhoud der 2e. all. van.' 
Examens tc Delft 
Fabriek- eu liandwerksiiijvcrhcid. (Vereeniging voori Vergad. d 
Filters. (Magnetische) 
Gas le Schiedam. (Prijsvermindering van het) 

n „ Zwolle. ( i , M M ) 
„ -fabriek te Leeuwarden. (Uitbreiding dei) 
„ „ „ Schiedam. (Oproep, vau i)ircct r. der Gein.-) . 
„ houder te Utrecht 
„ -lantarens en gasontploffingen te Amsterd. (Nieuwe. . . 
ii -verlichting tc Arnhem 
„ „ „ Nijkerk 

Gasthuis te Amsterdam 
Gebouwen te 's-Hagc. (Beheer over dc Lands-) 

„ ,. „ (Verbetering der „ ) 
Gedenksteeu van Bilderdijk te 's-Hage 

„ „ te Haarlem 
,, teeken te Locheiii. (Afbreken van een historisch) . . 

Gemeenteraad tc Leeuwarden. (Belangr. zitting van deu) • . 
Geschenk aan deu Heer Roosdorp te Amsterdam 

„ „ ., „ Van der Tak tc Rotterdam . . . . 
Gevangenis tc Zwolle. (Plan tot den bouw eener cellulaire.) 
Gevangenpoort te 's-Hage. .Afbreken den 
Graadiueting door Midden-Europa le Amsterdam 
Handboek lot het leereu kennen cn onderzoeken der schi'derverven, oliën 

en vernissen door G. J . JacoDSOn. ABz. 
Il.iu.ltecke.il ng. . Valschc) bij de aanbesteding van een' kunstweg in Friesland 
Haven k Amsterdam, enz. (Plan tot verbetering der 

,, „ Bohovoningen 
Hop en de Goudzee. (Indijking vau het Huornsclic) 
Ingenieurs. Koninklijk Instituut vani Gewone Vergaderingen. 29, 57, 6S, 96,148, 

157, 183, 189 
Instorting van ecu pakhuis tc Rotterdam 164, 201 

„ eeucr stoomspinnerij te Enschedé 173 

200 
l i l 
168 
198 
173 
19 
l'.i 
33 

165 
. . . . 75 
. . . . 92 
. . . . 8 

. . . 19 
15 

123 
113 

. 109, 112, 110 
afd. Utr. . 165 

. . . 82, 89 
. . . . 93 
. . . . 153 
. . . . 116 
. . . . 196 
. . 62, 65, 78 
. . . . 149 

74 
161 
213 
189 
193 

53 
184 
132 
62 

184 
195 
93 

18Ü 
149 

204 
109 

15 
153 
15 

160, 

184, 

der Munster-; . 

. 77 , 90, 101 , 

15, 26, 70 

49, 70\ 
123, 141 

97', 

der 

Blz. 
. . 181 
. . 97 
145, 201 
. 35, 74 
IS3, lus 

190, 200 
. . 20 

32 
153 
26 

141 
160 
89 

204 
97 

201 
19 
26 

Instorting van dc Westerbazaltkade te Utrecht 
Kanaal van Groningen naar Blokzijl 

„ Apeldoorn—Dieren 
„ -maatschappij. (Werken der Amsterd.) 

(Voorstellen „ „ ) 149. 181 
„ „ (Wijziging in de Statuten der Amst.) . . . . 

Karmijn. (Verwijdering vanj uil. teekeningen 
Kennis is Macht. 'De Vereeniging) te 's-llage. 
Kerk te Voorschoten. (Nieuwe Hervormde). . 

„ „ Roermond. (Rijkssubsidie tot hcrslclliu 
„ „ Rotterdam. (Vijfde nieuwe Hervormde) 
„ „ 's-Hosch. (Restauratie der St*Jaus-) . . 
„ „ Vorden. (Verbetering der Hervormde). 

,, Guimaraës. (Prijsvraag voor eene). . . 
Arnhem. (Plan tot den bouw eener nieuwe Roomscli-Katholieke) 
Doopsgezinden tc Oost Zaandam. (Brand van de) 

Kiosk. (Zinken te Arnhem 
Kosthuis voor handwerkslieden te Utrecht 
Landmeter. (1'abrieks-) bij het Hoogheemraadschap vau deu Krimpciicrwanrd. 

(Oproeping voor; 41 
Lucifersfabriek te Amsterdam. (Prospectus eeucr) 127 
Monument voor 1S13 te 's-Hagc. (Aanbesteding voor het) . . . 116, 104, 178 

„ n ,. a n (Benoeming van deu heer Straokée le Arnhem 
tot lid der jury voor het) 124 

Museum Boijinans to Rotterdam. (Heropening van Int.. 1117 
Mijnwezen in N.-Indië. (Oproeping voor aspirant-ingenieur bij het) . . . . 109 
Nosocomiuni te Leiden. (Overeenkomst betreffende den houw van ecu'. . . 29 
Nijverheid. (Openbare vergadering der afdeeling Delfl vau dc maatschappij van) 4 
Onderopzieners hij den art i l l . oonatr. winkel te Soerabaia (Oproep, voor.. . 32 
Opnietingcn van militaire rijksgroiidcu enz. (Vergunning lot) 153 
Opzichter te Meppel. (Sollicitanten voor Gemeente—bouw-) . . . . 311, 10. 

„ „ •„ (Benoeming tot „ „ i 50 
„ ,, Rotterdam gevraagd (Gem.- onder-) 05 
,, bij den llaarleinnierineerpolder. (Oproeping voor en benoeming tot 

Hoofd). 93, 101 
,, bij de provinciale wegen in Noord-Brabant gevraagd (Tijdelijk) . . 101 
„ te Zwolle gevraagd, (lijdelijk Gem.-) 105 
„ bij de gein.werken te Rott. (25 jarige anibtshetrekk. vau deu Hoofd-). 112 
„ over de gemeente-plantsoenen tc Alkmaar. .Oproeping voor) . . . . 113 

Opzichters enz. te Utrecht. (Benoemingtot Hoofd en andere Gem.-bouw-) 101, 15» 
„ (Plaatsing van Rijks-) 168 

Oudheden te Nijmegen. Vondst van) 74 
„ op Java 130 

Oudheidkundig genootschap tc Amsterdam. (Verslag van het Koninklijk). . 1S3 
Overbrugging van het Hollandsch Diep 101 
Overlijden van den lieer A. v. d. Leeuw , redact, der Ned. Stoompost. . . 204 
Overstrooniiugcn op verschillende plaatsen door de stormen . . . . 200, 209 
Palen. (Proef te Amsterdam mei ijzeren scbrocf) 96 
Paleis voor den Raad van Justitie tc Batavia 7 

„ „ Volksvlijt te Amsterdam 
„ „ „ „ „ (Brand iu het) 
„ tc Amsterdam. (Koninklijk) 
„ der Siatcn-Generaal enz. te 's-Hage 

Patentbelasting. (Verzoek om wijziging den 
„ bond. (Anti-) 

Photograpliieën. Middel tot het makeu vau uitstekende. 
Plaat der eerste steenlegging van het monument Khenhaëzer te 's-Hagc 
Poort te Middelburg. (Verkoop cener) 
Poorten tc Leiden. (Verkoop vair 
Post- cn Telegraafkantoor tc Bergen op Zoom. .Aanbesteding van het) 
Raadhuis te Haarlemmermeer 

„ „ Amsterdam . 
Ramen. (Zinken) voor eeue school tc Tiel, uit de Aruliemsehe zankfahriek . 
ltiolcering te Middelburg. 
Riolen tc 's-llage. (Gcnieeiitc-couuuissie tot onderzoek der) 112 
Rioolipiacstie. .Brochure over de) door Cli. F. Liernur 
Schooi te Deventer. (Hoogere Burger-) 

„ „ Groningen ( ,, „ ) 
Schutgcltl. (Afkoop vau) : 
Sigarenfabriek tc 's-Hage. (Uitnoudiging tot inlevering van plaus voor ccuc) 
Sluis tc Vlissingen. (Opdracht lot het maken eener schut- eu keer-) . . . 
Spoortreinen. (Voorkomen vau botsingen tusschen) 

„ weg van Alkmaar—Haarlem 46 , 62 , 05 
„ „ (Sneltreinen op deu ilollauilsclicii IJzereni 49 
„ „Amsterdam—Haarlem. (Paarden-). .- 53 
„ „ Gouda—'sllage 62 
„ „ (Rctuiirbiijcttcii op den Ned.-Hijn-) 
„ „ Turnhout —Tilburg. (Opening vau den) 77, 

t t n „ (Aanvrage om uitbreiding vau deu) 
„ „ (Vergadering vau het. comité voor deu N.-lIollandscli -Fiieseheu) 

1'.) 

12, 19 
. 9? 
. 141 
. 160 
. 176 
. 45 
. 20 
. 30 
. 190 

, 49 
12 

165 
IS1.) 

I ' . 

62 
Kil 
218 

l'.i 
181 
153 
20 

127 
181 

15S 
. . 120 
120, 127 

127 

Zwolle—Meppel. (Opening van den) 105, 142 
Harnicleii—Breukelen 
Goes —Roosendaal. (Werkzaamheden aau den) . 

, Zwolle—-Heerenveen ( „ „ „ ) 
, „ >, (Opening van „ ) 

Bommel—Hedel cu V-Bosch—Boxtel . . . . 
Arnhem—Nijmegen cn Arnhem— Velp. (Paarden-) 

, Groningen—Winschoten. .Verzakking iu den) 
, Mepml-Hcercnveeii 165, 169, 173, 190, 201 

Zwolle—Almelo. (Aanvraag om concessie voor een) 
, Hcercnvccn—Leeuwarden 173. 

Breda—Moerdijk en Willemsdorp—Rotterdam 
Venlo—Pruisische grenzen. ^Concessie voor deu) 
Meppel—Asseu—Groningen. (Reclame wegens onteigening voor den) 

„ „ „ (Laagste inschrijver voor den) . . . 
Tilburg —Nijmegen. (Concessie voor een) 
Wiusuin—Groningen. (Plan „ „ ) . . . . . 
(Paarden-) tusschen dc beide Anistcrdamsche statious uiet toegestaan. 
(Wannwaterstovcn iu de rijtuigen 2e kl. op den Ned.-Rijn-) . . . 
botsing tc Zwolle 

„ „ Oisterwijk 
brug te Culcmborg 4 , 
„ voor Bamarang 
„ te Groningen 
„ bf stoonivlot over den Moerdijk 
„ te Zult Bommel 
„ „ Roermond 

diensten. (Verslag vnn deu Raad van Toezicht, op (le) 
maatschappij. (Vonnis tegen dc Ned.- Rijn-) . 

„ (Buitengew. vergad. der Ned-. Rijn-) 
„ (Overeenkomsten tusschen de Ministers van Kinnen-

landsehe Zaken eu Financiën en de Ned.- Itijn-) . . 
,, (Buitengewone vergadering der Ned.- Centr). . . . 
„ (De Atlantic- uud Great-Western-) 

Kin 
204 

?n 
105 
.'dl 
101 
III., 

2 0 1 

1 S 3 

121 

. . 184 
132, 209 
132, 100 
101, 109 
209, 213 
10«, 190 

119, 145, 149, 153, 15S, 
120, 

201. 
127, 

205 
1S3 
183 
184 
209 
193 
196 
20(1 
201 
Uil 
101 
194 

97 
89 

213 
132 
82 
4 

7S 

120 
49 

176 

Spoorwegmaatschappij Almelo-Salzbcrgcn. (Benoem, van eeu best.- lid van de) 184 
„ „ ongeluk te Grouw voorgekomen . 

97. 101, 
181. 

137, 
. 33 

193. 

124 
157 
.",2 

105 
IS4 
32 

130 
164 
41 

124 
213 
2i'0 
209 

• » . o 
ongeluk te Grouw voorgekomen . . . 

„ tusschen Utrecht cn Driebergen . 
„ „ ongeval bij Hariuclcn 
„ „ „ „ Utrecht . . 
„ „ station te „ (Vonnis in zake het) 

Spoorwegen. (Bevordering bij deu aanleg der Staats-) 
„ iMinistericele benoemingen bij de „ ) 
„ (Verslag van den aanleg der „ ) 
„ (Opbrengst van) 
„ (Verslag der Maatschappij tot Exploit, van Staats-). . . 
„ (Fiiiauc. voorstellen „ „ „ „ „ ). . . 
„ (Ontslagneming cu benoeming van bestuursleden van id.). . . zuu 
., (Benoemingen van opzieners tot toezicht op eenige). 100, 173, 209 

Standbeeld van Vau Hogendorp te Rotterdam 157 , 165, 169 1S1 
,. „ Vondel to Amsterdam 164, 1(6 

„ Boer have te Leiden 183, 209 
Staudprijzeu der aandelen van eenige maatschappijen te Amsterdam . . . 16S 
Station te Amsterdam. (Ccntr.- personen- en goederen-) . . . 77 
Stationsgebouw te Meppel. (Eerste steenlegging voor het) . . . . 

„ „ Arnhem. (Nieuw) 
„ „ Leeuwarden. (Vergrooting vau het) 
„ der Hamhiirgcrlijii te Venlo 

Steenen. (Machine tot het vervaardigen van) 
Stoomboot dienst tusschen Amsterdam en Tiel. (Uitbreiding van concessie der 

schroef-
,, tusschen Harlingen en Nieuwediep. (Vergunning voor een). 
„ van Lisse — Amsterdam. (Vergunning voor ecu schroef-) . . 
„ langs het. Rcitdiep. (Uitbreiding vau een) 
„ Doesborgh- Schiedam. (Vcrguiining tot uitbreiding van eeu) 

Stoonisleepdicnsl op Diczo, Maas cu Waal. (Vergunning tot een) . . . . 
„ langs dc Maas , enz. (Vergunning tot uitbreiding van een) . 
„ in Noord-Brabaut, Gelderland, enz. (Vergunning voor eeu). 
„ langs het Zwarte Water ea deu Gclderschcn f.lscl. (Verlen

ging vau den termijn voor het in werking brengen vanden) 212 
1 onlder lteev/1 

S3, 92, 101 
. . 77, 97 

- . 127, 145 
• . . 149 

- . 26 
120 

127 
l i l 
153 
181 
Isu 
104 
153 
2U4 

Stoomgemaal voor den polder Beesd 
Telegraaf. (Benoemingen bij deu Rijks-). 57, 

„ draden. (Wegneming vau hel geluid door trilling op) 
„ geleiding. (Onderaardsohe) 
„ kantoor tc Utrecht. (Nieuw) 

Telegrafist. (Examen voor leerling-) 
Telegrammen. (Vermindering van het. tarief der) 
Tentoonstelling van Tuinbouw in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam . 

„ te Parijs. (Werkzaamheden eu berichten , enz. der Ned. Hoofd-
comm. voor dc) . 7, 11, 19, 149. 158. 1S1, 184, 204 

173 
l i s 
41 
S3 
19 

195 
212 

3 

„ „ „ (Diner der Nederl. bekroonden ter) 
„ van visschersgerecdschappeii enz. te 's-Hage . 
„ „ Ncêrlauds Werkman tc Amsterdam . . 
„ te Arnhem in 1808 

Timmerbazen van de Zaaulaiidsche gemeenten. (Besluit der) 
Toren tc Bergen op Zoom. .Instorting van den St.-Jacubs-). 

„ „ Aalsmeer. (Prijsuitloving voor een Dorps-) . . 
Uitbreiding van Amsterdam 

„ Zwolle 
Uitdiepen en verbreeden van den Krommen Rijn . . . . 
Uithangteckens door Vau Lciiucp en Ter Gouw . . . . 
Uittreksels uit Victor Hugo's „'Iravailleurs de la nier" . . 
Uniform der stationschefs op de Staatsspoorwcgeu . . . . 
Uurwerk tc Amsterdam. (Electro-maguetisch) • . 
Verbinding vau Amsterdam niet de Noordzee 
Verfraaiing vau Haarlem 
Verhuiswagens der spoorwegmaatschappijen iu België. . . 
\ei-lichting- Mongruel 
Verwarming door hcete lucht. (Nieuw stelsel van) 
Vestingwerken te Venlo. (Pruisische maatschappij tot aankoop der). . . . 
Verzakking iu den dam door de Oostersohelde 
Water te Utrecht. (Onderzoek van driuk-) 

„ leiding te 's-llage. .Mededeelingen iu den gem.-raad over de) 3,77, 96 
„ lossing van Rijnland 
„ pas-instrument van Boeker & Buildingh te Arnhem ter Parijsclic ten

toonstelling t • • 
Waterstaat in Nederland cu N.-Indie. .Benoemingen, ontslag- eu pensioeu-

vcrlceuiiigeii, examens, verplaatsing cu beschikbaarstelling vau 
ambtenaren bij s-Kijks) 3 , 7, 28, 32, 01, 71, 77, 89, 101, 110 

127, 131, 136, 157, 160, 176, 189, 204, 209 
„ cn publieke werkeu. (Plau tot iustelling vaneen uieuw Minister. 

Isl 
. . . . 19 
. . 49, 105 
161, 181, 213 
. . . . 4 
- . . . 19 

. 50, 15S 
. . . . 70 
. . . . 89 
- . . . 181 
. . . . 149 
. - . . 46 
. . . . 184 
. . . . 29 

157 
204 
82 

102 
113 
12 

20] 
16 

157 
105 

20 

124, 127; 

. . 9S', 

118 

Departement voor. 
„ (Weduweiifunds voor ingenieurs eu oprichters bij den). . . . 

Waterverbetering tc Dordrecht. (Crediet voor) 
„ verversehiug en rioleustclscl te Leiden. (Plan tot) 
„ ,, te Amsterdam 

Wcèrbaurheidsbond. (Brief van den Nederl.) 
Weeshuis tc Alkmaar. (Nieuw Burger-) 

„ „ Amsterdam. (Aankoop van terreinen voor ecu nieuw Diaconie-) 
„ ,, Utreoht. (Plan voor een Nederl. Israelii isch) 

Werken te 's-llage. (Buitengewone gemeente-) 
Werklieden naar de Parijsclic Tentoonstelling. (Zenden van). . 
Werkman" .„Nccrhinds) le Amsterdam 
Werkplaatsen lot pantseren van ijzeren schepen te Vinster.lam . 
Wiermaaierij. (Instelling eener comm. iu zake de) 
1.1 voor Amsterdam, enz. enz. (liet) door W. .1. Schuttcvaer . . 
Uker. (Oproeping voor Arrondisseinents-) 
l.lsmaatscluippij iu Savoie 
IJzerdraad. Magnetisch worden van) 

„ -gietersbaas te Soerabaia. (Oproeping voor) 
Zeeweringen der oalamitense polders in Zeeland. (Onderhoud den 
Ziekenhuis tc Amsterdam 

„ „ Meppel 
Utrecht 

(Droogmaking der) 

157 

19, 25 
. 132 

74 
. 33 
. 183 
. 120 

15 
101 
157 

29 
ÏS'.I 

141 
Ki l 
153 
111 
ISO 

. 176 
41 

. 28 

. 144 
65, 213 

149 
Zuider Zee. 11, 15 

Ingezonden stukken. 
Ambachtsschool te Amsterdam. (Rectilicatic van ecu Verslag over de) . . 
Architect in Nederland. (Regeling eener betere betaling van den) . . . . 
Artikels over bouwk. onderw. van J. Gosschalk in den Volks-Almanak van 

de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor 1807 eu 1868 
Bank (Dc Nederl.) op de Oude Turfmarkt tc Amsterdam 
Beheer der Lnudsgebouweu 
Bouwuritiek van 11. P. Vogel, enz. (Repliek van Leonard Quatre-Voeux 00) 
Bouwkunde (Vereischtcn voor het examen tot onderwijzer iu dej door N . M . 

Akvcld 
„ Repliek op idem door 11. P. Vogel 
„ ( „ „ stukken iu dc Ned Spcctalor betreft", dc Moatsch. v.) 

191 
, 74 

71 
42 

201 
71 

1911 
71 

102 
109 
149 
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IV 

. . . 36 

. 190, 205, 
65, 75, 79, 

uitgeschreven 
(Nog iets over 

Metzelaar 

b e r i c h t 

Bouwraad. (Voorstel tot het instellen van een Rijks-) enz. 
Brieven. (Amsterdamsche) 

„ uit de hoofdstad 
Drinkwaterleidingen 
Eflectcuveilingen te Amsterdam . . . . . . 
Geldleeningen voor industrie-ondernemingen . • 
Kerk te Voorschoten (Prijsvraag voor eene Herv.) 

„ „ 's-Bosch (Restauratie der St.-.lans-). . . 
Kerken in Nederland (Prijsvragen voor Kath.) Waarom uict 
Loon van itigcns. en architecten in verband met andere zaken 

het) door J. K. T. Timmerhalls van Abcoude . . . 
„ Antwoord op idem • • • • 

Ministerie van Openb, Werken. 118, Repliek door J . F . 
Dupliek 

„ „ ., „ (De vorming van een) . 
Monument. (Het Nationale) door H . P Vogel te 's-Hage. 
Opmerkingen over De Opmerker • 
Opzichter van den Waterstaat. (Examen voor) 187. — Repliek. 
Paleis te Am-terdam. (Koninklijk) Repliek van J . H . Leliman . 
Pompmoleu tc Hardinxveld, door H. Linsc 
Rijksbouwcotnmissic 
Spoorweg. (Iets over den Nederl.- Centraal-) 
Station te Zwolle. (Ovcrdekk. met ijzeren kap van bet) . 
Steen. (Ransomc's kunsttand-) van Folkers Ui Co. . . . 
Tentoonstelling. (Beschouwingen over de Parysche). . . 
Weeshuis te Amsterdam. (Rectificatie door ü . H . Kuiper van een 

over den bouw van eeu nieuw Hervormd) 
Werkenden stand tc Amsterdam. (Dc Maatscb. voor den) 
Werklieden naar de Pnrijschc Tentoonstell. (Over bet zenden van Nederl., 
Woningen voor den kleinen ambtenaar en burgerstand. (Over goedk.) door 

Seliell'claar 
Boekbeoordeeling. 

Buchner, dc bliksemafleiders 
Groncinan, de hedendaagse!»' bouwkunst . . . . 
Huilt • dc Noordzee voor Amsterdam 
lideman, Uzer cn Staal 
Van Vloten, Acstbctica of Schoonheidskunde . • 

Varia. 
Afkoeling van den Aardbol 

„ en parfumeering vau lucht 
Architect tc kiezen. (Nieuwe wijze om ecu). . . 
Atmospherischc drukking 
Balk tc Parijs. (Oude eiken) • • 
Bevestiging van drijfradbauden met houten wiggen. 
Beweegkrachten.' (Kosten van verschillende). . . 
Beweging door de zou 
Boekwerken van 100(1-16S0. (Uitgegeven) . 
Brug. (Dc Moerdijk-) 

„ te Stockfort. (Lancashire-) 
Bruggen. (Instorten van ijzeren) 
Cement, i Volkomen waterdichti 
Dampkringslucht. (Mededeeling omtrent de fijnheid 
Donderslag. (Duur vau het rommelen van ecu) . 
Dwarsliggers onder Spoorstaven. (IJzeren) . . . 
Eidoskoop. (Dei 
Electriciteit. (Kracht dew i ' 
Electriekc lamp. (Kleurverandering der lichtstralcu 
Elementen. (Enkelvoudige stollen of) . . • • 
Etsen op lithographisohen stceu . . . • • "• • 
Gas tot groote hitte gebracht. (Steenkolen-). . . 
Geluid door pijpen 

„ -trillingen 
Geweren op dc Parijschc Tentoonstelling . . . • 
Gezondheid op hooge punten der aarde . . . . 
Glas. (Schoonmaken van) 
Hardheid vau water 
Hout. (Kunstmatig) , , ' • ' 
Huizen. (IJzeren) nadcclig 'voor dc gezondheid . 
Kunsthout 
Kustlanden vau eenige werclddcclcu 
Krater van Linnaeus op de maau 
Kristallen. (Merkwaardige vorming van) . . . . 
Licht. (Eleotrischj 

(De eerste proeven uict clcctrisch) . • • 
stralen. (Val der) 

der) . 

eener) 
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213 
83 
37 
12 
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117 
209 

105 
121 
121 
188 
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15 
205 
145 
149 
174 
169 
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IVt 
93 
70 
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169 

161 

. . 127 

. . 173 
113, 116 
. 23, 89 
. . 93 

121 

LS3 
209 
121 
162 
166 
37 

191 
161 
153 
213 

26 
197 
101 
122 
166 
166 
1U2 
121 

122 
185 
26 

L63 
HU 
189 
L0] 
102 
186 
87 
26 

121 
171 
177 
197 

71 
101 
177 

Locomotief. (Ramsbottom's dwerg-j 
Locomotieven. (Straat-) 
Lucht-elcctricitcit 

„ -vaart. (Iets nieuws in dc) 
Magnctiscereu van naalden ' 
Microspectroskoop 
Mijnen in Zweden 
Monitor door handen bewogen. (Een). 
Ondiepten iu den mond van de Mississippi 
Ongelukken iu fabrieken. . 
Papier voor baukbiljettcn. (Nieuw) 

„ uit I out 
Parken enz. tc Londen. (Koninklijke; 
Plutinadraad. (Fijn). 
Schouwburg door medewerking opgericht. (Eeul 
Suiecrtoestel. iKesslcr's) 
Snelheid van vervoer op de Engelsche spoorwegen 
Sneltrein van de London—Noordwestbaan 
Spoorweg voor Nieuw-York. (Ontworpen Lucht-) 

„ van Vera-Cruz naur Mexico 
„ in Zweden. (Een smalle.1 . . . 
,, -rijtuig (Widard's) voor personen, met twee verdiepingen. 
„ -rijtuigen. (Wrijving der wielen cn assen van) . . . . 

Spoorwegen, opbrengst der Pruisische-) 
Staal voor bruggen en schepen. 'Gebruik van) 
Standaard muntwezen. (Goudcu) 
Statistiek voor reizigers . 
Stceu. ^Middel tegen aanzetting van den ketel-; 

„ kolengruis als brandstof voor locomotieven 
Stoom 

„ -ketels 
Stopmiddel 
Suikercultuur 
Talini-goud. (liet zoogenaamde) 
Telegraafkabel tusschen Polyncsië en Amerika 

,, -kabels. (Ondeneesche) 

atuur 

Temperatuur in mijnwerken 
Uitbreiding vau Parijs 
Uitglocien, schoonbijten cu galvanisatie vau metaaldraad door Bedson 
Uitvindingen in den vreemde. (Nieuwe) 
Uitzetting en inkrimping van muren door de verandering van temper; 
Uurwerken tot het controleeren van de beweging der treinen vau station tot 

Veiligheid voor reizigers in ijzeren spoorwegrijtuigen. i Meerdere) 
Verbruik vau smeerolie op dc locomotief baan Herlijn - Potsdam—Maagden 

burg sinds dc invoering van de sineerprcinic 
Verkolen van telegraafpalen cn spoorwegliggers volgens de bereiding van 

Lapparent 
Verlichting op groote schaal. (Kunstmatige) 

„ van woningen volgens Brewster 
Verplaatsing van ecu niagnctischen stroom 
Verschil van warmte tussclieu dc polen en deu equator 
V\ agcu voor spoorwegen. (Blikken Personen-) 
Warmte op de maan. (Verspreiding van) 
Water in de dampkringslucht 

„ a l s b r a n d s t o l . 
Werk van bet mcnschelijk lichaam 
Werkplaats tot liet beproeven der vastheid van ijzer, staal en andere 

stoffen 
Zijdewormen. (Middel tegen de ziekte der) . . 
Correspondentie. 12, 33, 3?, 58, 97, 100, 129, 

101 

bouw-

184, 138, 
186, 

154, 170, 178, 
194, 197, 205, 

Bericht van de Redactie • • • 
Berichten van den Uitgever. 187, 191, 199, 
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177 
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109 
177 
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101 
205 
105 
197 
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37 
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140 
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101 
102 
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177 
153 
150 

72 
105 
121 
101 
150 
165 
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101 
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177 
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71 
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105 
100 

178 

I7S 
38 

L85 
161 
16] 
153 
177 
161 
1S2 
160 

165 
164 

, 182, 
213 
119 
203 

Gravuren. 

Ccntrifugaalpomp met schroefvormige schoepen van Coignard te Parijs . . 
Handpers voor algemeen gebruik van Hall te New-York. (Amenkaansohe). 
Oveu voor hel bakken van mctselstccucii. (De lloll'mannsche) 
Pctrolcunimagazijn 
Telegraafkabel. (Dc Atlantische) . - • • • • ' . • ; 
Toestel (Zelfwerkende) tot het verkrijgen van eeue afwisselende expansie ot 

uitzetting bij stoomwerktuigen door John Trenipcr te Philadelphia . . . 
Watcrhijsch- of pompmoleu (De) volgens het octrooi van den civicl-ingenicur ^ 

H . Overmars, Jr 1 , 9 

107 
8S 

208 
44 
48 

115 

Tweede jaargang. N°. 1 
Vfffliijni {eregeld iedem Zilerdag bij 

II. A . T H I E M E te A r n h e m . 
Prijs per :i m.i.imlfii f r i a » p.p. ƒ t.lil. 

5 Januari 1867. 
I n i b i n e e r t lieb i i t r e n jurying. 

Adrertesttëi bestel f -.20 per geweiei re|el 
e« ƒ-.15 mr tegel e> eet i'. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IÏ&EHEUBS. FABRIKANTEN, AAOEIERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A T N I G E N D T J G r z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0F.SBÜRGII, J. (3. VAN GENDT Jr., J . H. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. R00EDA VAN EYSINGA, II. P. VOGEL 

A A N ONZE LEZERS. 
Bij de verschijning van het eerste nominee van 

den tweeden jaargang acht de redactie het haren 
plicht een woord van dank te spreken tot allen . 
die door krachtdadige ondersteuning in ruimen 
mate hebben toegebracht tot het welslagen van 
dit weekblad. 

Bij de veelzijdige medewerking, die zij in het 
afgeloopeu jaar mocht ondervinden , heeft zij moed 
de taak weder op tn nemen. Zij hoopt op den 
ingeslagen w e g vooit te gaan en bare kolommen 
te openen voor alles, wat op bet. gebied van den 
architect, ingenieur, fuhriekant of industrieel 
voorvalt, en ook voor den aannemer en werkbaas 
niet van belang ontbloot is. 

Behalve eenige veranderingen van ondergeschikt 
belang in de inrichting der courant heeft de 
redactie gemeend hare lezers niet onbekend te 
laten met den naam van den redacteur en de 
namen van eenige der geachte medewerkers. Zij 
vermeent daardoor aan bet verlangen van velen 
te voldoen. 

De redactie beveelt het blad bij allen dringend 
en minzaam aan; zij houdt zich voor wenken en 
gegronde aanmerkingen aanbevolen en zal naar 
haar verinogen trachten daaraan te geinoet te 
komen. 

De Redactie. 

DE STAALGIETER1J V A N K R U P P TE ESSEN. 

{Ontleend aan een bericht ran den Iierlijnsclien 
correspondent der Times). 

Tot dusverre werd over de staalgieterij van 
krupp te Essen steeds op goed geluk af gespro
ken, maar was daarvan slechts weinig zekers bekend. 
Daar ik het geluk gehad heb, het minst bekende 
gedeelte van dien arbeid, bet gieten en uitwerken 
van groote afgietsels, te leuren kennen, zullen 
de aanteekeningen, die ik daarvan gemaakt heb, 
den lezer denkelijk niet onwelkom zijn. Tot weder
legging van het mogelijke verwijt, alsof ik hier
door van mij verstrekte mededeelingen misbruik zou 
maken, moet ik opmerken dat de openbaarmaking 
van gewichtige gegevens met volle toestemming 
van den heer Langsdon , agent vau deu beer Krupp 
te Londen, geschiedt, terwijl mij de toegang tot 
de beroemde werkplaatsen, voornamelijk door zijn 
toedoen verschaft is , cn de heer Pieper, hoofd
inspecteur der werken, mij dientengevolge dc 
incest mogelijke hulp verleende. 

Weinig plaatsen zijn beter geschikt voor de 
oprichting van een groot etablissement dan 
Essen , daar de drie hoofdspoorwegen van weste
lijk Duitschland elkander hier kruisen. 

In I V , uur kan men van Essen te Keulen ko

men , om dan den naasten weg naar Berlijn in te 
slaan. Terwijl de Engelschen trotsch zijn op hunne 
Walt 's , Arkwright's, Stephenson's en Brunei's, om 
niet te spreken van de groote, nog levende inge
nieurs, waaruit men met moeite eene keuze zofi 
doen, zullen zij het zeer goed van hen kunnen 
verkrijgen tevens aan uitstekende buitenlanders den 
verdienden roem toe te kennen , en van hunne 
uitvindingen te spreken. 

Na den dood zijns vaders, die in 1827 over
leed , nam Alfred Krupp op veertienjarigen 
leeftijd, diens kleine werkpaats over, waarin mes-
scnsinederij en gouddraadtrekkerij werd uitge
oefend. Zijn vernuft cn practische geest brach
ten haai' spoedig vooruit, en door moed, ge
schiktheid en geluk werd hij de eenige bezitter 
eener inrichting, waarin ten vorigen jare meer 
dan 5O00O ton staal gegoten werd; een derde 
gedeelte hiervan werd tot kanonnen, het overige 
tot stangen en staven, wielen en assen voor 
machines, assen, spoorstaven, ketelplaat en 
scheepsbekleeding verwerkt. In het algemeen 
wordt in de fabriek van Krupp alles vervaar
digd wat te gelijk hardheid en stevigheid vordert. 

De eerste stalen kanonnen van Krupp weiden 
in 184!) voltooid en aan de grootste Duitsche 
regeeringen aangeboden, doch verworpen, daar 
men de noodzakelijkheid nog niet inzag oin zulke 
kostbare oorlogswerktuigen aau te wenden. Dc 
onderkoning van Egypte nam dit systeem het 
eerst aan , en sedert dien tijd hebben bijna alle 
beschaafde machten zich stalen kanonnen uit 
Essen aangeschaft, hetzij tot werkelijk gebruik, 
hetzij tot proefneming, liet Russische gouver
nement heeft Krupp's kanonnen onderzocht, en 
zich verklaard voor liet gebruik van gegoten staal 
tot dat einde. Dientengevolge is te Alexan-
drofski eene eigene fabriek opgericht. Pruisen 
heeft de vroegere gegoten ijzeren en bronzen ka
nonnen van lieverlede vervangen door de stalen 
kanonnen uit Essen , die echter te Spandau ge
trokken worden. 

Het achterlaad-systeem dier kanonnen ver
schilt met dat van Krupp , en moet daarmede 
niet verwisseld worden. België en eenige klei
nere staten hebben Krupp's systeem aangenomen, 
of maken gebruik vau het Pruisische geschut. 
De Oostenrijksc.be en Duitsche oorlogschepen zijn 
gewoonlijk met kanonnen van Krupp gewapend. 
De Italianen hebben van hem een aantal stukken 
achterland-geschut van zes duim aangekocht. De 
Turken hebben '200 zesponders eu de practische 
Japainieezen, die. veel verkeer hebben niet de Duit-
schers, 00 stuks kanonnen van 6 duim bij hein be
steld, van welke er reeds 30 in het vorig jaar werden 
afgeleverd. Het is een opmerkelijk feit, dat dc 
Japanneezen onlangs eene aanzienlijke bestelling bij 
de Elswickscbe gescbiitiiiaatschappij gedaan heb
ben, en er op aandringen om nauwkeurige ko
pieën te bezitten van het geschut, waaruit zij in 
den laatsten krijg bij Kagosima zulk eene geduchte 
les gehad hebben. 

Men schat het aantal der te Essen gemaakte 
stukken geschut op ongeveer 2500, die, op wei
nige uitzonderingen na. getrokkene achterladers 

; zijn. Hiervan zijn er 400 van 8 duim en meer 
! kaliberwijdte, terwijl de overigen meestendeels 
I zijn van 4'/», 3'/i en 3 duim. 

De werken , met uitzondering der hoogovens, 
beslaan eene ruimte van 034 Pruisische morgen of 
102nederlandsche bunders; zij consumeeren 750 ton 
of 10800 tol-centenaars steenkolen per dag, ge
bruiken den stoom van 120 ketels, branden 7000 
gaspitten en verschaffen werk aan 8000 men
seden , zoo mannen als knapen, wier loon 2';i 
millioen thaler 'sjaurs bedraagt. 

Het belang om zooveel mogelijk hetzelfde per
soneel te behouden, wordt ten volle erkend. Men 
heeft eene kas opgericht, waaraan alle arbeiders 
contributie moeten betalen en waaruit ieder hun
ner zooveel nut trekt, dat hij er belang in 
stelt op het werk te blijven. De contribution 
eu de betrekkelijke voordeden, die de kas vor
dert en geeft, zijn in evenredigheid met de 
loonen. 

De hoogst bezoldigde werklieden betalen 8 pen
ningen , de minder gesalarieerde 4 penningen per 
thaler contributie. De heer Krupp voegt hierbij 
nog eene som gelijkstaande met den hal ven inleg 
der werklieden. Uit deze kas trekt een werkman, 
die 25 jaren in de fabriek gearbeid heeft, een 
pensioen, waarvan hij tamelijk leven kan. Per
sonen , die bij en door het werk schade leden, 
krijgen het volle loon zoolang zij tot den arbeid 
ongeschikt zijn ; zieken worden ten koste der kas 
behandeld en verpleegd, cn dooden uit hare mid
delen begraven. 

Daar het brood uit de gewone bakkerswin
kels , ten opzichte van den prijs in quantiteit 
en qualiteit onvoldoende werd bevonden, liet 
de heer Krupp eene groote bakkerij oprich
ten , die het brood tegen billijken prijs en 
van uitmuntende hoedanigheid leverde. Het meel 
kreeg men uit Rusland cn do ondernemer ver
langde slechts een gering voordeel. Gelijke maat
regelen zijn genomen om aan de werklieden goede 
en goedkoope aardappelen te leveren, en op het 
vleesch zal hetzelfde stelsel worden toegepast. Deze 
vaderlijke zorgen blijken zoowel voor den arbeid-
gever als voor den arbeider nuttig te werken. 
Ofschoon hetzelfde systeem ook in groote inrich
tingen in toepassing is gebracht, vindt men het 
toch nergens zoo volkomen en op die groote schaal 
als in de fabriek van Krupp. Dc werkuren zijn 
in tweeën verdeeld en wel dagelijks van des 
morgens 0 tot des avonds 7 en van des avonds 
7 tot des morgens 0 ure. 

De gebruikte ertsen worden getrokken uit de 
groeven van Krupp zelven , in Nassau en in de 
nabijheid van Coblenz, en ten deele gekocht. Dc 
eerste bevatten spathijzcr en leveren liet welbe
kende spiegelijzer : de laatste bevatten roodijzei -
steen. Tot het smelten bezigt men cokes, die, 
zorgvuldig uitgezocht, als een voortreffelijk ver-
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hittingsmiddcl zijn lo beschouwen cn door bet 
|iuddel-|>roces wordt het ijzer in staal veran
derd. Kene kleine hoeveelheid ceinentstaal wonlt 
daarbij verbruikt. Een weinig smeedbaar ijzer 
wordt door eene wijziging van het Bessemcr-
proces verkregen, maar langs dezen weg wordt 
geen staal voortgebracht. Bessemer bood iu der 
tijd zijn patent den heer Krupp aan, maar bet 
was toen nog in zijne kindschheid en scheen niet 
zooveel te belooven om laatstgenoemden van zijne 
methode, d. i . het puddclproces, af te brengen. 
Hoewel het spiegelijzcr een aanmerkelijk gedeelte 
mangan bevat, blijft daarvan na bet walsen slechts 
een spoor over, gelijk Abels analyse aantoont. 

Het walssysteem zag ik niet, maar men ver
zekerde mij , dat het in het wezen der zaak niet 
verschilt van het welbekende walsproces, zooals 
dit ook in Sheffield wonlt uitgevoerd, al wijkt 
het ook in sommige opzichten een weinig daar
van af. Het metaal, dat verwerkt wordt tot 
kanonnen en andere voorwerpen, welke tegen
stand moeten bieden aan sterke drukking, moet 
natuurlijk weeker zijn dun dat, hetwelk slechts 
cene gestadige wrijving te verduren heeft. Deze 
bijzondere weekheid wordt daardoor verkregen, 
dat men eene zekere hoeveelheid smeedijzer met 
het tot een gietsel te versmelten staal vermengt. 
Ijzer zoowel als staal worden tot dat einde in 
lange staven uitgewalst, die alsdan in stukken 
van ongeveer ü duim lengte gesneden worden. 
welke stukken in de graphietsmeltpannen worden 
gebracht, wier vorm op de Fransche smeltpannen 
gelijkt en van welke ieder HO tot 60 pond metaal 
bevat. 

Ofschoon de samenstelling van Krupp ' s smeltpan
nen eenmaal een gewigtig geheim was en ook thans 
nog als zoodanig beschouwd wordt, geloof ik 
toch niet dat de heer Krupp tegenwoordig de 
waarheid van Dr. Percy's beweering zal looche
nen, »dat de thans door liuel i n lligb-llolborn en 
de maatschappij van patent-graphietsmeltpannen te 
Battersca vervaardigde smeltpannen met de beste 
buitenlandsche kunnen wedijveren.'' 

De gieterij is een zeer groot gebouw met 
ovens, die groot genoeg zijn om ruim 1200 
smeltpannen op eenmaal te verhitten , welk ge
tal tegenwoordig tot de grootste gietsels wordt 
gebezigd. 

De smeltpannen zijn gesteld in acht tot tien 
gelederen in de ovens, die de geheele lengte 
van het gebouw doorloopen. De deksels dezer 
ovens liggen gelijk met den vloer der gieterij. 

De vlam gaat door de ganschc lengte der 
ovens naar een haard , die aau bet einde van 
liet gebouw staat. De inrichting is gelijk aau 
die, welke dr. Percy in zijne Metallurgy aan
geeft, maar op veel grootere schaal uitgevoerd, 
liet eigenaardige van die inrichting te Essen is , 
dat de pannen rusten op losse ijzeren staven en 
ook bet brandmateriaal op zulke staven l ig t , 
zoodal de rooster er gemakkelijk is uit te nemen 
en dc enkele staven zonder meer verwisseld 
kunnen worden, als het noodig is. De hitte. 
die in de ovens wordt ontwikkeld, is zoo sterk , 
dat de beste Schotsche vuurvaste steenen, waar
mede de vuui ruimte bekleed is , en de pannen 
zelve in een staat van aanvankelijke smelting 
geraken. Dientengevolge kunnen de pannen 
slechts éénmaal gebruikt worden. De reser
voirs en vormen zijn gegoten ijzeren cilinders 
en in de eerste zijn twee bakken geplaatst, 
om liet gesmoltene metaal te doen invloei
en. De vorm staat op den bodem der groeve 
en is aan de zijden niet ondersteund. Het 
reservoir, dat boven den vorm geplaatst i s , 
dient derhalve om een voortdurend gelijkmatigen 
metaalstroom naar den vorm te leiden. Het re
servoir, zoowel als dc vorm, zijn somtijds met 
leem aangestreken, doch gewoonlijk komt het 
staal met de zuivere oppervlakte van gegoten ijzer 
iu aanraking, en de beer Pieper verzekerde mij, 
dat het aanstrijken met leem of klei doorgaans 
niet noodig was. 

De werklieden zijn uitnemend geschikt cu de 
organisatie van den arbeid is voortreffelijk. Wan
neer een gietsel moet bewerkt worden (het 
eenige , dut ik zag, vorderde llütl centenaars 
metaal en meer dan 400 man) , worden de daar
toe bestemde personen bijeengeroepen. en met 
militaire vlugheid en orde zijn zij op hunne plaats. 
De gezamenlijke werklieden zijn iu talrijke gan
gen , deels boven in de gieterij, deids onder in 
ile kelderruimten, verdeeld. Ter rechter tijd 
zijn alle smeltpannen gereed en de technische 
opzichter, die bij bet reservoir staat, geeft zijn 
kominaiido kort af. hetwelk niet den uieesten 
spoed in dc gangen van man tot man verder 

gaat, tot aan dc verst verwijderde smeltpannen, 
in den uitersten boek der kelderruimte. De 
vorm bevindt zich in bet midden des gebouws. 
De werklieden in den kelder trekken alsnu de 
gezamenlijke roosterstaven uit den oven, tot op 
twee n a , op welke iedere pan rust , cn de werk
lieden boven reinigen schielijk met lange ijzeren 
stangen de pannen van alle aanklevende schuim 
ol' slakken. 

* Zangen an !" klinkt bet bevel, en de pannen 
worden door de tangen gegrepen en ijlings tot 
de hoogte van den vloer der gieterij gebracht. 
Eeu man bestuurt deze tang, doch wordt daarbij 
door een tweeden geholpen , die zijne tang onder 
die van den eersten schuift, om aau deze een steun
punt, het vaste draaipunt van den hefboom, te ge
ven , zoodat de pan gemakkelijk wordt opgeheven. 
Daar de pan reeds geheel van schuim gezuiverd 
is, behoeft z i j , eenmaal buiten deu oven zijnde, 
niet verder gezuiverd te worden , zoodat tot aan Int 
uitgieten van bet metaal slechts weinige warmte 
verloren gaat. Is de pan op den vloer der gie
terij gezet, dan wordt zij door twee mannen met 
dubbele boomen aangevat, en naar den naasthij-
zijndeu trog of mond gebracht , waarin zij baar 
ledigen: do pan zeil'wordt door een koker naar eene 
ruimte onder de gieterij gevoerd. Indien de ledige 
pannen niet zoo spoedig verwijderd werden zou 
dc vrije beweging der werklieden spoedig belem
merd worden, terwijl juist bij groote gietsels 
vlugheid in de behandeling eeue hoofdzaak is. 
Eenmaal gebruikte pannen zijn door de groote 
hitte zoozeer verzwakt, dat zij niet meer kunnen 
aangewend worden; ik zag zelfs dat. er eenigeu 
lek werden toen uien ze uit den oven opnam, 
liij bet uitgieten worden de deksels der gesloten 
pannen niet afgenomen : het staal vloeit door een 
gat iu bet deksid nabij den rand der pan. 

De bevelvoerende technicus geeft acht op den 
tijd en deelt zijn kuiiniiando aan den naasthij-
zijnden gang mede op het oogenblik, dat de 
werklieden nog juist den tijd hebben niet hunne 
pannen klaar te komen, als de voorgaande 
ten naastenbij alle geledigd zijn, zoodat de 
pannen door hel snel uithalen der brandstof
fen niet al te veel afgekoeld worden, liet ge
smolten metaal moet eigenlijk in een onafgebro
ken stroom door de bakken naar hei reservoir 
afvloeien, anders wordt bet gietsel gebrekkig en 
bedorven. De bewerking wordt op dezelfde wijze 
voortgezet , totdat alle pannen , van de verst ver
wijderde tol de naastbijzijnde . geledigd zijn. liet 
gietsel wordt dan slechts zoolang in den vorm 
aan afkoeling blootgesteld totdat bet genoeg
zaam gestold i s , om uit den vorm gestort te 
worden, waarop men bet iu den oven met 
brandende cokes bedekt eu alzoo kersrood 
gloeiend houdt, totdat het naar de 'smederij 
kau vervoerd worden. Als bet koel weder is in 
den tijd , dat men groote gietsels maakt en 
zij niet dadelijk kunnen worden iiitgesineed, ge
beurt het dikwijls , dat deze groote stukken in 
bare bcetc bedden wel drie maanden lang blijven 
liggen, in welk geval aanhoudend boete ovenaseb 
daarover wordt uitgestrooid. Deze voorzichlig-
heiilsiiiaatrcgel schijnt iu Engeland niet algemeen 
in 't oog te worden gehouden. 

Het is een belangwekkend en schilderachtig 
tooneol als iu de gieterij vau K l upp eeu groot 
gictsid wordt uitgevoerd, liet is wel eens gebeurd 
dat menig arbeider bel hoofd schudde als hij bij 
warm weder aau zulk eeue "vuurproef" moest 
worden onderworpen, muur de energie van Krupp 
overwon den weerzin cn door extra-betaling voor 
zwaren arbeid en opwekking van het esprit de 
Corps beeft hij hel daarheen geleid dat alles ge
daan wordt, ofschoon reeds vele werklieden in 
onmacht zijn gevallen, als bij warm wedei n 
groot gietsel moest worden uitgevoerd. 

Wanneer een gietsel op de eene of andere ma
nier verder bewerkt moei wanden , wordt het cil in
dervormige of vierhoekige stuk in den passenden 
vorm ruw uitgesinoed en vervolgens door draaien 
I'll andere middelen voltooid (Jroote gietsttikken 
van onregelmatige!! Vorm zullen nooit homogeen 
uitvallen , maar vau binnen gaten eu blazen heb
ben. Wanneer het alzoo voor de verdere bewer
king noodig i s , wordt het dikwerf reusachtige 
gietsluk onder de stoomhamers gebracht, wier 
grootte iu verhouding staat tot het gewicht dei-
te beliameren massa, eu kanonnen, walsen of 
welk voorwerp ook laten zich in den beoogden 
vorm buigen door aanhoudenden arbeid , terwijl 
die voorwerpen door herhaalde verhittingen op 
de vereisebte temperatuur, namelijk •kermrood-
glocd", gebonden worden. De massieve vorm der 
gielstiikken waarborgt hunne degelijkheid of 

gaafheid en het sterke, aanhoudende hameren 
geeft aan bet metaal een maximum van rekbaar
heid, vastheid eu veerkracht. Door de samen
drukkende kracht der hamerslagen vermeerdert 
het speeilieke gewicht der gietsttikken van */io tot 
'I'IO , al was ook het gietsel ten volle homogeen, 
t. w. zonder galen en blazen. Kleine gietsels, 
zooals spoorstaven enz., worden op walswerken 
met gegoten stalen walsen uitgewalst. Wanneer 
bet metaal volkomen bewerkt is . kan het brekende 
gewicht, al naar gelang der weekheid of hard
heid van bet staal, op Mi tot 00 ton per vier
kante Engelsche diiiin gesteld worden. Het beste 
kanongietsel is eerder week tc noemen cn het 
brekende gewicht bedraagt 44 ton per vierk. duim 
ol' ook wel minder. 

De kleinere kanonnen worden uit één stuk ver
vaardigd: diegene echter, wier kaliber meer dan 
8 duim bedraagt . worden uit meer stukken 
samengesteld en door mantels of ringen bij
eengehouden en versterkt. De kanonnen van 
11 duim, tegenwoordig liet grootste geschut, dat 
uit staal vervaardigd wordt, worden in een cilin
der gegoten, die .'15 ton of 7S4 tol-centenaars weegt 
en 7 voet in doorsnede heeft, vervolgens in den 
vorm uitgeliamerd tot eene voldoende sterkte om 
de procllailing door te staan en eindelijk op de 
draaibank tot de vereisebte kalibergrootte en in 
den vereischten vorm gebracht. De tapring wordt 
eveneens uit één stuk gegoten staal uitgesineed 
eu daarna aangelegd, liet achterstuk is mede 
uit gegoten staal: bet wordt gewoonlijk tot cene 
breedte van 10 duim en eene dikte van li duim 
(Eng.) uitgesineed en met verscheidene ringen 
versterkt. Twee zulke kolossale kanonnen , wier 
lengte bijna het zestienvoud der kalibordoorsnedo 
bedraagt en die 0.'I7 tolcentenaars wegen, zijn 
voor de Kussisehe regeering vervaardigd en kosten 
ieder / 84000. Zij zijn met ecnë achterlaatliii-
richting volgens bet systeem van Krupp voorzien 
en werpen eeu projectiel van 540 pond met eene 
holing van 50 pond buskruit: zij zijn bestemd 
voor Kronstadt. alwaar zij lot verdediging der 
werken zullen dienen. Toen ik ze zag, waren zij 
nagenoeg voltooid : alleen de ringen moesten nog 
aangebracht eu de acbterla alinrieliting nog alge-
werkt worden. 

L i l het voorafgaande volgt van zelf, dat de 
werken vau Krupp vele en velerlei hamers noo
dig hebben. De grootste hamer weegt 1120 cente
naars en werkt enkelvoudig met een slag van 
10 voet hoogte. Dc kosten van oprichting be
dragen ongeveer / 1,200,000, van welke tl. voor 
de fiindeeriiig met het aanbeeld komen. 

Toen ik dezen hamer zag werken waren slechts 
zeer kleine afscheidingen iu den grond zichtbaar, 
niettegenstaande het enorme gewicht dag eu 
nacht sedert 't' jaar bijna onophoudelijk neder-
plot't. Men ZOU deuken dat niets de kracht dezer 
ontzetteiule slagen kon weerstaan, maar de 
groote. slechts in geringen graad verhitte staal-
massa's, die daaronder worden uitgesineed, wor
den door eiken slag slechts weinig aangedaan . 
en Krupp heeft bij de Pruisische regeering aan
vraag gedaan om concessie tot oprichting van een 
hamer van bijna 2700 centenaars gewicht en 
voet valhoogte. De kosten van oprichting dezer 
inderdaad monsterachtige machinerie worden op 
/' 2,400,000 geschat. Het vinden van (lie groote 
som kan wel eenige vertraging in de uitvoering 
der grootsche onderneming veroorzaakt hebben. 

Krupp heeft de levering van klein schietgeweer, 
ull'tiitcn enz. nog niet ondernomen , gelijk de 
Elswicker geschut-compagnie dit met gunstig ge
volg gedaan heeft, doch binnen een niet ver 
verwijderd tijdstip zal hij zijne fabriek ook wel 
iu dit opzicht uitbreiden. 

De slotsom, waartoe wij na deze beschrijving 
van Krupp's fabriek geleid worden, is — dunkt 
mij — deze : 

Of het Krupp'sche staal voor alle doeleinden 
het beste i s , blijft voorloopig onbeslist; of de 
Krupp'sche staalkanoniien de groote ladingen 
zullen uithouden, die men iu Engeland vordert, 
is twijfelachtig, maar wat dc grootheid vau 
gedachte eu de volledigheid van inrichting en 
fabrikaat betreft, beeft Krupp zich verheven tot 
een ingenieur van den eersten rang. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
Hetverkeer op den Egvptisuhon spoorweg is 

allerbelangrijkst. Iu weinige dagen zijn daar
over o. a. 12,000 balen manufacturen, op reis naar 
Indië , vervoerd , en eene groote partij katoen, 

komende van Bombay. De kosten van het goe
derenvervoer met gewone treinen, zijn op dien 
spoorweg met 25 pCt. verminderd. 

— In het groote militaire hospitaal te Breslau 
in Silezië is op bevel van het Pruisische Gouver
nement eene circulcercnde zaag, die door stoom 
bewogen wordt, geplaatst met het doel om daar
van voor het afzetten van verschillende ledematen 
der gewonde soldaten partij te trekken. 

— Te Hamburg is op deu 21""" December 1. I. 
in de A. B. C. straat een in aanbouw zijnd ge
bouw van vier verdiepingen ingestort, waarbij 
ook een deel van bet belendende huis vernield 
werd. Bij dit ongeluk werden één blikslagers-
jongeu gedood en vijl' werklieden gewond. 

— De kosten voor bel prachtige mausoleum, 
dat Koningin Victoria van Engeland voor haren 
overleden gemaal te Frogmore doet bouwen, 
hebben reeds 150.000 pond sterling bedragen, 
hoewel de voltooiing in den eersten tijd nog niet 
kan worden te geiuoct gezien. 

— Den 19*"" December j . 1. viel een zware 
ijzeren balk van eene stelling op een voorbij
komenden trein van den ouderaaidscheii spoorweg 
te Londen. Door den val werd dc coupé van 
een der rijtuigen verbrijzeld en werden de drie 
daarin zittende reizigers gedood. 

— Dc leden vau de Engelsche Vereeniging van 
architecten hebben in het laatst van het alge-
loojien jaar in het Bridge House Hotel te Londen 
den jaarlijkscben maaltijd gehouden. Deze vereeni
ging telt thans slechts 'MO leden, waarvan een 
honderdtal voor deze vergadering, ilie door den 
beer W. II . Ie Feuvre werd gepresideerd, waren 
bijeengekomen. 

— In den namiddag van deu .'10 December is 
in den noordcr vleugel van bet kristallen paleis 
brand ontstaan , waardoor eeu goed deel van dien 
vleugel vernield is. Ten 8 ure des avonds was 
de vrees voor verdere uitbreiding van den brand 
geweken. 

Het blijkt dat de brand , tonder dat men weet 
hoe, ontstaan is iu de opens ruimte, ilic zich ter 
hoogte van ü'/t duim onder den begaiien grond 
uitstrekt, gedeeltelijk bestemd tot ventilatie en 
gedeeltelijk ten behoeve van het schoonhouden 
dei- vloeren. Oogenblikkelijk werd naar alle kan
ten getelegrafeerd om brandspuiten . met het ge
volg dat er binnen tien minuten een dertigtul 
krachtig werkende spuiten aangebracht was. 
De grootste nioeielijkheid was nu maar hoe men 
het vuur zot'i bereiken , want de geheele binnen
ruimte van het paleis was in zulk een dikken 
rook gehuld, dat niemand het kou wagen, om 
dat gedeelte van bet gebouw binnen te dringen, 
alwaar de spuiten eigenlijk van dienst konden 
zijn. Kapitein Shaw, die zich niet de leiding der 
brandweer had belast, wist het evenwel zoo aan 
te leggen , dat men er eindelijk toch in slaagde, 
eene groote uitgestrektheid van den vloer op te 
breken en daarbij tevens eeu groot aantal voor
werpen van waarde te redden, doch nauwelijks 
was dit volbracht, of de vlammen barsten aan 
een andoren kant zoo hevig uit , dat in een aantal 
ramen, ouder een geweldig gekraak, alle glazen 
in splinters sprongen. Men bemerkte tevens, dat 
de brand , die zich tot nu toe alleen tot den bc-
nedengrond had bepaald, thans ook naar hoven 
werkte en onderscheidene galerijen bedreigde. 
Met inspanning vau alle krachten mocht bet uu 
wel gelukken den voortgang van het vuur aldaar 
te stuiten, doch daarentegen werden door de 
massa water een groot aantal tentoongestelde 
voorwerpen totaal bedorven. Dat het vuur vooral 
naar dien kant eene onbegrijpelijk snelle uitbrei
ding had gekregen, bleek hieruit, dat al bet 
houtwerk reeds verkoold was eer men bemerkte 
dat het door de vlam was aangetast, terwijl vele 
ijzeren kolommen, ijzeren trappen , leuningen enz. 
uit bun verband raakten en reeds gloeiend en 
'n stukken nederviclen vóór men op die plekken 
water bad gegeven. Eerst tegen II uur — de 
brand was in den namiddag ontstaan — begon 
'iet vuur genoegzaam tc minderen , om te ver
wachten dat men het geheel meester zou worden, 
hoewel de vlammen op verschillende plaatsen nog 
zoo fel uitbraken, dat men toch nog van alle 
kanten op hulp en voorzorg bedacht moest zijn. 
eindelijk meende men bet gewonnen te hebben , 
e n reeds wenschten de hoofden der brandweer 
alkander geluk met den uitslag hunner pogingen, 
'oen eensklaps iu een meer noordwaarts gelegen 
Kedeelte van het gebouw, iu de nabijheid der 
%yptische afdeeling , alles in volle vlam stond. 
Door ijverige volharding kwam men ook dit onheil 
t e boven, doch den geheelen nacht moesten de 

spuiten in het werk of in gereedheid worden ge
houden. Voornamelijk hebben de Alhuinbra , de 
Egyptische afdeeling, de Indische galerij , de 
bibliotheek , de leeskamer enz. liet meest gele
den. Dc schade wordt op ruim p. st. 200,000 
begroot. 

— De spoorweg in de City tc Londen vervoert 
dagelijks 70,000 passagiers. 

— Eene Fransche vereeniging, met eenen 
grooten reeder van Bordeaux aan het hoofd , 
heeft van de regeeringen van Bolivia eu Chi l i 
concessie verkregen tot exploitatie der guano-rijki 
Mejillones. Zij heeft zich verbonden om er jaar 
lijks minstens 40,000 ton vogclmest uit te delven 
en wil beproeven die stof, ter besparing van 
si-lteepsruiinte, in den vorm van harde koeken 
geperst te vervoeren. 

— De machine-fabriek van Maffei heeft den l i 
Nov. II. haar 000' locomotief afgeleverd. Die 
van Borsig te Berlijn beeft thans haar 2000' 
onderhanden. 

B I N N E N L A N D . 

' s -Gravenhage . Z. M. heeft tot ridder der orde 
van den Ned. Leeuw benoemd 'den heer E. Lange, 
Kon. Kreis-Bouwincester te Miiiicheii-Gladbacb. 

— Naar wij vernemen is de nieuw benoemde 
surnumerair bij den waterstaat G. A . Escher toe
gevoegd aan den hoold-inspccteiir, en de nieuw 
benoemde surnumerair K. E. W. Hooseboom aan 
den inspecteur in de 2de inspectie, ter vervan
ging van den surnumerair II. A . van der Maaten . 
die toegevoegd is aan den inspecteur in de 1ste 
inspectie. Dc adspirant-ingenieur B. Hoogen-
boom is voorts van Arnhem verplaatst naar 
Maastricht. 

— In de zitting van den gemeenteraad op 2 
dezer werd door den voorzitter mededeelidg ge
daan dat de heer genei aal-majoor J. P. Delprat, 
ingevolge de krachtens raadsbesluit van 27 De
cember I. I. gedane uitnuodiging, zich bereid 
heeft verklaard de aanvragen en plannen voor 
de daarstelling van eene waterleiding teu dienste 
der gemeente te onderzoeken. 

Verder werd door den voorzitter medegedeeld 
dat van de heeren Joseph Kineard, J . P. lioberts 
en W. I). Harnett te Londen is ontvangen eene 
memorie tot toelichting hunner aanvrage om 
concessie voor de daarstelling van eene water
leiding ten dienste der gemeente, welk stuk bij 
die aanvrage alsnu is gevoegd geworden. 

— '/.. M. heeft J. W. A. Nicuwciihtiiseii, laatstelijk 
ingenieur l« klasse bij den waterstaat en's lands 
burgerlijke openbare werkeu il l Ned. Indië, thans 
niet verlof bier te lande, op zijn verzoek, eervol 
uit 's lands dienst ontslagen, met toekenning 
van pensioen. 

— In het rapport van de internationale com
missie, indertijd benoemd tot onderzoek van de 
waarschijnlijke gevolgen der afdamming van de 
Ooster Schelde , welk rapport thans aan de Kamer 
is overgelegd, wordt een uitvoerig overzicht ge
geven van den loop barer werkzaamheden en van 
de redeneering, waarop de overtuiging steunt, 
waartoe zij ten slotte is gekomen. Deze conclusie is : 

De leden der commissie, zoowel de Belgische 
als de Nederlandsche, waren eenstemmig van 
oordeel, dat de afdamming van gunstigen invloed 
zou zijn up tie bevaarbaarheid der Boven Schelde 
(Bath-Antwerpen), Omtrent de werking op de 
bevaarbaarheid der Schelde beneden Bath waren 
de gevoelens verdeeld. De Nederlanders oordeel
den, dat ook daar een gunstigen invloed kon 
worden verwacht; de Belgische ingenieurs waren 
van een tegenovergesteld gevoelen. 

— Over de verhouding tusschen België en 
Nederland teu aanzien dor Sclieldequaestie, bevat 
de Küln. Zeil. het volgende bericht, van de Bel-
giscb-llolhindscbe grenzen. Engeland en Frank
rijk hebben thans aau de Nederlandsche regeering 
doen weten dat z i j , ten gevolge der door België 
gedane stappen, mceiien , van den staat van za
ken te moeten kennis nemen. Op dien grond 
hebben zij dc ingenieurs aangewezen, die dezen 
stand van zaken moeten onderzoeken. Frankrijk 
heeft den ingenieur Gossclin benoemd, I-ingeland 
den ingenieur John Hartley, die zich evenwel 
eerst in loco zullen vervoegen, wanneer dc Ne
derlandsche regeering hare toestemming beeft ver
leend. Pruisen beeft nog geen ingenieur aan
gewezen, maar zich bereid verklaard , wanneer van 
tie Nederlandsche regeering de goedkeuring verkre
gen was. Dat Pruisen zich aan dc zijde van 
Nederland zou hebben gevoegd, is onjuist. Wat 
het Nederluiidsch gouvernement betreft, dit heeft 

over den stap door Bclgié' gedaan, te Brussel zijne 
bezwaren ingediend. Daar beriep men zich erop, 
dat de verklaringen van Nederland, waarin men 
de benoeming van ingenieurs door vreemde mo
gendheden trachtte tegen te gaan, een voorbehoud 
van rechten bevat hadden en deze daad de stap
pen van België scheen te rechtvaardigen. Volgens 
de laatste berichten gelooft men dat Nederland. 
zonder eene rechtstrceksche goedkeuring te ver-
leenen en terwijl het zich zijne souvereine rechten 
verder voorbehoudt, zich niet feitelijk tegen het 
onderzoek der ingenieurs zal verzetten. Door de 
benoeming van deskundigen door Engelanti en 
Frankrijk i s , in elk geval, de zaak een stap 
voorwaarts gebracht. 

Bij deze gelegenheid herinnert dc berichtgever, 
dat Nederland bij de kapitalisecringvan den Schelde-
tol in Juli 18G3 eene som van 17 millioen ont
vangen beeft. Daarvan is door Duitsche staten 
betaald ruim 1,100,000 thaler, dus driemaal zoo
veel als door Frankrijk, dat in de regeling dezer 
zaak bet meeste belang toont. Hoe nauw dc Rijn
provinciën bij de Schcldcvaart betrokken zijn, 
heeft de Kculsche kamer van koophandel iti 1840 
nadrukkelijk aangetoond en zij heeft zich toen 
tegen gelijksoortige pogingen van Nederland verzet. 

(Arnh. Cour.} 
A m s t e r d a m . Dezer dagen brachten wij eeu 

bezoek aan de even jeugdige als ijverige veree
niging: tNeêrlands werkman," die alhier voor 
onderlinge rekening en kracht op de Prinsen
gracht bij de Spiegelstraat, van eene voormalige 
steenkooperszaak, een allerliefst lokaal heeft ge
maakt, dat tot lees- en verkeerkamer dient. Dat 
bezoek heeft ons evenveel stof tot nadenken als 
goedkeuring gegeven en ons overtuigd dat de 
werkman al meer en meer behoefte gaat gevoe
len aan beschaving, ordelijk samenzijn , en zelf
standigheid. — Wie zoodanig pogen niet toejuicht, 
verdient niet in onzen tijd te leven. 

Eene vroeger opgerichte werkmansvereeniging, 
zich noemende: Concordia inter nos, o(»sudmwer-
king onder ons," schijnt zich zelve door hare han
delingen, altans zedelijk, teniet te hebben gedaan, 
en naar het ons voorkomt, willen de leden van 
Ni-éi l.iinls werkman het met de daad bewijzen 
dat goede orde en een eerlijk bestuur, hunne 
vereeniging kan doen bloeien, en in de achting 
van het algemeen zal doen stijgen. Zij hebben 
hunne zaak bij bet rechte eind. Ten bewijze hier
van heeft men slechts de wet te lezen, en zich 
te herinneren welke degelijke plannen bij die ver
eeniging op ti l zijn. Is het ons geoorloofd , dan 
gelooven wij dat alle leden cn de vereeniging 
groote verplichtingen hebben aan den heer J. de 
Haan, bouwkundige alhier, die zich dag en nacht 
teweer stelt voor de algemeene en bijzondere 
belangen van eene groot aantal werklieden , uit 
alle bouwvakken. — Zijn werk en raad zal zeker 
worden op prijs gesteld, en eigen loon meebrengen. 
Wij hopen dat de vereeniging: Neêrlands werk
man in al bare pogingen moge slagen en geven 
haar den welgemcenden raad, dat zij het: hier
door tot hooger betrachte, dat wil zeggen: geene 
handelingen zal doen of plannen maken, die boven 
hare jeugdige krachten gaan, — want verder 
reiken dan men kan, leidt niet zelden ten val — 
en nooit tot bloei, kennis en macht. 

— In de maand Apr i l 1867 zal in het Paleis 
voor Volksvlijt tc Amsterdam eene tentoonstel
ling plaats hebben van voortbrengselen van tuin
bouw, waartoe de afdeeling Amsterdam van de 
Hollandsche Maatschappij van Landbouw hare 
medewerking heeft verleend. Men zegt dat de 
commissie van regeling en beheer, na dc r o n d 
zend ing van liet programma, reeds van zeer vele 
zijden de verzekering heeft ontvangen, dat het 
haar aan medewerking, om de tentoonstelling 
zoo fraai mogelijk te doen zijn , niet zal ontbre
ken , zoowel vanwege de aanstaande inzenders 
van voortbrengselen van tuinbouw, als van hen, 
die door het schenken van medailles, van hunne 
belangstelling in het welslagen der onderneming 
doen blijken. 

— Op de laatste in het afgeloopen jaar gehou-
dene vergadering der afdeeling Amsterdam van 
de maatschappij tot bevordering der bouwkunst 
werd door het l id, den heer J. H. Leliman, me
dedeeling gedaan over de deugdzaamheid der 
ijzeriiicnie van A . dc Cartier te Auderghem, in 
vergelijking tot de Engelsche of loodmenie. Ver- ' 
schillende proeven, ouder gelijke omstandigheden 
genomen, deden echter alle de meerdere solidi
teit der loodmenie kennen, en aan deze laatste 
verre de voorkeur geven boven de ijzeriuenie, 
met welk gevoelen zich ook andere leden krachtens 
daarvan opgedane ervaring vereenigden. 
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Dc heer Leliman beloofde, den uitslag zijner 
proefneming in zijn geheel, vermeerderd met de 
resultaten van eene commissie, die zich bereid 
verklaarde weder onder andere omstandigheden 
proeven te willen nemen, ter gelegener tijd in de 
bouwkundige bijdragen te zullen mededeelen ; en 
besloot met het geven eener kunstbeschouwing, 
die, hoewel klein in omvang, echter rijk in ge
halte was. 

— Van het begin des jaars 18C0 is tusschen 
den Staat der Nederlanden en de Nederlandsche 
Rijnspoorweg-Maatschappij geprocedeerd over de 
nakoming eener op IC Mei 1845 tusschen par
tijen aangegane overeenkomst, betreffende het 
aanleggen van een zijtak van den Rijnspoorweg 
nabij Rotterdam tot het station van den l lo l -
landschcn spoorweg aldaar. Nadat eene tegen 
de door den .Staat te dezer zake ingestelde vor
dering door dc gedaagde maatschappij opgewor
pen exceptie drie instantiën had doorloopen , 
was eindelijk, op 22 November 1865 door de 
urronilissoinonts-i e< hthuiik te Amsterdam ten prin
cipale een vonnis gewezen ten nadeele van ge
noemde maatschappij. Thans heelt het provin
ciaal gerechtshof in Noord-Holland, rechtdoende 
in hooger beroep, dat vonnis bevestigd eu mits
dien de Rijnspoorweg-maatschappij alsnog veroor
deeld, binnen veertien dagen na het beteekenen 
van het vonnis, een aanvang te maken met het 
aanleggen van geinelden zijtak nabij Rotterdam. 

D o r d r e c h t . .'11 Ilec. Werkbazen en belang
stellenden alhier hebben heden middag aan den 
afgetreden architect, den heer G. N . Jtz. , als 
blijk van achting een fraai bewerkt album met 
de nandteekeningen der gevers aangeboden. Ue heer 
Jtz. was bij de aanbieding daarvan blijkbaar ge
troffen en bedankte voor het betoonde blijk van 
achting op hartelijke wijze. 

De l f t . Dc afdeeling Delft van de Ned. Maat
schappij ter bevordering van Nijverheid hield 1.1. 
maandag eene openbare vergadering, uitsluitend 
met het doel om van gedachten te wisselen over 
den toestand van het drinkwater in deze gemeente 
en de middelen om zoo noodig daarin te voorzien. 

Dc Voorzitter wees op het belang van het on
derwerp, zoowel voor de fabrikanten als voor 
den werkenden stand. Hij bracht hulde aan het 
Gemeentebestuur voorde laatstl. vrijdaggenomene 
beslissing, waarbij het brengen van duinwater 
in deze gemeente wenschelijk is geacht enz. 

Door den ingenieur Huët wei-den vervolgens 
volledige inlichtingen gegeven betreffende de con
cessie-aanvrage van dc heeren de Veer c. s. 
Hij deed de resultaten kennen van een onderzoek 
der duinstreek tusschen Scheveningen en Katwijk, 
in het bijzonder met het oog om deze tot prise 
d'cau tc bestemmen. Het hoogste punt van boven
genoemd terrein, dat eene oppervlakte van 2360 
bunders beslaat, bevond zich te Berkheide. Het 
water zal door open leidingen van daaruit noord
en zuidwaarts, met de noodige bochten, terras
vormig door lagere gedeelten, naar Katwijk en 
Scheveningen dienen te worden gevoerd , om ver
der, door middel van pijpen, 's-Gravenhage, Lei
den en Delft er van te voorzien. Naar des sprekers 
berekening moet gemelde duinstreek, onder 
ongunstigste omstandigheden en in d 
jaren, nog r>000 kub. el water daags opleveren 
hetwelk, verdeeld over de 140.000 inwoners van 
de drie steden, .'14 kan per hoofd als minimum 
uitmaakt, of, volgens dc oppervlakte, welke de 
Amsterdamsche duinwater-maatschappij ter be
schikking heeft, in verband met het 
der hoofdstad, op ca. S3 kan pei 
gebracht worden. 

Na uitvoerige beraadslagingen is met ulgeiiieenc 
stemmen aangenomen, dat er behoeft 
om Delft van beter drinkwater te voorzien; dat 
het niet doelmatig is zulks door het boren van 
putten en het opstellen van pompen te verkrij 
gen, alsook niet wenschelijk dit doel door 
voer van rivier- of polderwater te bereiken. 

^---"Trrhïcjis weid bij aeelamatie uitgemaakt 
^«^MÏAoeK van duinwater de voorkeur verdient, en 
H j ^ t c i A 

' 3 '*'.0>*lJ $rtes| in te dienen 

(v... y"-r ' U j dezer stede heeft zich eene afdeelin 
: ^ J » ^ V ' t s c h a p p i j 

houdene vergadering besloten, het loon voor de 
knechts met 1°. Januari te berekenen per uur, 
in plaats van per dag of gedeelte en dit te rege
len naar ijver cn bekwaamheid van den werkman; 
het minimum is bepaald op 14 cents per uur. 

C u l e m b o r g , 38 December. Het gedeelte van 
den bovenbouw der spoorwegbrug tusschen den 
rechter oeverpijler en den stroompijlcr is nu ge
heel voltooid, en daarmede zijn de werkzaamhe
den voor eenigen tijd geëindigd, om hervat te 
worden met de grootste opening tusselien den 
linker oeverpijler en den stroompijlcr. 
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Veen adres aan de llooge Regeering in 

tot bevordering der bouw-
constitueerd, welke afdeeling bereids 115 

' telt . Het voorloopig bestuur bestaat ui t de 
heeren ; G . .1. Morre, president: G . Reuvekainp 
F . VV-, fbaat, J. den Braanki 
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Z a a n d a m , 28 Dec. Door de timmerbasen van 
ll£ Zaatdandsche gemeenten is op de laatst ge 

en J. II. Blinkers, 
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A a n k o n d i g i n g e n . 
Manndits; . 7 J a n u a r i . 

1 1 u r e , aan het gebouw vau het prov. bestuur te 
:: liet onderhouden van de Gebouwen eu Aanhoorig-

bchooreude tot de arrondissementw-c.ditbaiik te 
ebt provineie Zuid-Holland, gedurende de jaren 1867 

Groesbeek: de 
met de daarin voorko-

van uit de kom van het dorp 
naar de St. Jansbers aan de 

tot 1861), ingaande met deu dag tier goedkeuring van de 
aanbesteding en eiudigemle deu laatsten December 1869. 

OiiiHilaa , H J a n u a r i . 
Ten 11 ure, op de gemeente-secretarie te Groesbeek 

aanleg \au tien nieuwen grindw 
mende waterwerken . toepende 
Groesbeek over de Grafwegen 
Umburgsche grenzen. 

W o i - n » d a n , O .1:. miai i . 
Ten 12 ure bij A. van Uijk te Charlois: het afbreken eu 

geheel vernieuwen van de kerken kerkeraads-kamer, staande 
iu het luidden van de bebouwde kom der gemeente <'harlois. 

V r i j d a g , II Jan t in I. 
Ten 11 ure, ten raadhuize te Groningen: hel onderhon

den van den Kunstweg, langs het Stadskanaal, van tie draai
brug ai' bij bet bovenste verlaat te \\'ildervauk tot aau het 
eerste verlaat iu het ytads-.\lus>irlkaii:ial, eu vnu den kunst
weg van de grensscheiding tusselien Grouiiigen eu Drenthe 
voor het huis Ha re vel tl tut tien provincialen kunstweg iu 
Drenthe, bij het gehucht tie ll i lte, iu één perceel, voor tien 
tijd van drie jaren, vuu tien lsteu .luiij 1S67 af tol eu met 
deu 3Ustcu .Iiinij 1870. 

I l o n d e i d a g , IH J a n u a r i . 
Ten 10 ure, op het Raadhuis te Middelbands: hetophoo* 

geu eu gedeeltelijk begrindeu van ruim 6K(K) ellen weg. ge
legen iu den polder hel Oudeland van Middelbands. 

Honderd»* : , 17 J a n u a r i . 
Iu eeu der lokalen vau het ministerie van binnenlandsche 

zaken te 'sl lage: het maken eu opstellen van twee draai
bruggen eu het uitvoeren van de daarmede iu verbaud staande 
werken iu dc gemeente l'trecht, voor tien spoorweg van 
Utrecht tot Boxtel. 

M a a n d a g , 21 J a n u a r i . 
Teu 12 ure, ten huize vau den logementhouder K. dc 

Graaf tc lleino: het bouwen eener kerk aldaar. 

DonderdaK '£t J a n u a r i . 
Ten 12 ure, iu eeu der lokalen vuu het ministerie vau 

bimieulamlsche zaken tc 's Hage: het bouwen van wachters* 
woningen, het maken van perrons * u het uitvoeren vau 
eenige andere werken voor het gedeelte van Leeuwarden 
tot Groningen vau deu spoorweg vnn Harlingen naar de 
llaniiovcrsehe grenzen. 

V r i j d a g , 23 J a n u a r i . 
Teu 12 ure, aau het lokaal vnu het prov 

Zwolle: het uitvoeren van vernieuwingen 
anu dc kunstwerken, gebouwen 
hare zijtakken, gedurende 1867. 

Donderdag , tl J a n u a r i . 
Ten 12 ure, in eeu der lokalen van het ministerie vnu 

binnenlandsche zaken: lo. het vervaardigen, leveren en stat
ion van den IJzeren Bovenbouw eener dubbele draaibrug 
voor gewoon vervoer, iu den 's Gravcndcelschen weg, over 
den mond der ontworpen spoorweghaveu aan de Oude Maas 
te Dubbeldam; 2o. het bouwen van eene bergplaats voor 
hout tc Tilburg. 

A f l o o p v a n a a n b e s t e d i n g e n . 
Op 27 Dcc. , anu het provinciaal bestuur tc Haarlem: to. 

het bouwen van ceu Rijkstelegraaf kantoor nabij dc Itijks-
haven op het eiland Vlieland; minste inschrijver \V. Beuken
kamp, te Vieringen, voor f 8886; 2o. het onderhond aan 
de gebouwen van 's Rijks Museum eu van dc Kouinklijke 
Akademie van wetenschappen, genaamd tie Trippenhuizen, 
te Amsterdam, gedurende dc jaren 1867, 1868 eu 18611; 
minste inschrijver L , van den Berg, te Amsterdam, voor 

{' 3228; 3o. hit uitvoeren vnn eenige voorzieningen aau de 
oorden vnu het Noord-Hollandsen kanaal, minste iusehrij-

B. Zwets, te Petten, voor j' 3180; 4o. het onderhoud 
het Groot Noord-HoJlnndsohc kanaal, gedurende dc 

jaren 1867, 1868 en 1869, in zeven perceeleu. Minste in
schrijvers: le gedeelte, C . Streefkerk, te Buiksloot, voor 
ƒ 52,600 ; 2c gedeelte, ('. Streefkerk, te Buiksloot, voor 
ƒ 34,800; 8e gedeelte, II. It. Beiuiiiik, tc Vreeswijk, voor 
ƒ 36,800; 4e gedeelte, J. Knntzcr, te Zijne, voor /' 28,900; 
5c gedeelte, .1. Luntzer, te Zijpe, voor ƒ88,500; 6*e gedeelte, 
.1. Lantser, te Zijpe, voor f oo,800, 7e gedeelte, It. Zwets, 
te Potten, voor / ' 65,500; 5o. het onderhouden vnn tie 
groote cu andere Rijkswegen iu de provincie Xoord-Hollnud. 
gedurende 1867, 1868 en 1869, iu vijf perceelen. Minste 
inschrijvers: le perceel. \V. .1. van Berkuui, te Amsterdam, 
voor ƒ 13,000 ; 2e perceel, W . van deu Berg, tc Haarlem, 
voor ƒ 9248 per jaar; 3e perceel , A. Mijulief, tc Meuwer
kerk'anu den U s s e l , voor ƒ 7445; 4c perecel, A. Mijulief, 

bestuur te 
en herstellingen 

der Dedemsvaart cu 

ver 
v a u 

te Nieuwerkerk aan den Ussel , voor ƒ 7470; 5c perceel, 
J . I*utzer, tc Zijpe, voor ƒ 24.900. 

Op 28 D c c , aau het gebouw van het prov. bestuur tc 
Arnhem: 

10. het aanleggen van krïbbeu op den regter eu linker 
oever van dc rivier de Neder-Rhiju, benedenwaarts het 
U'skeusveer bij Wageniugcn cn het verlengen van ccuc 
Rijkskrib op deu rechter oever aldaar iu de provincie Gel
derland. Minste inschrijver A . vau dc Wetering Az. te 
Woudriehcm voor ƒ 2 3 , 9 0 0 . 

2o. het opmaken cn verlengen van de Strooinleidcude 
Krib aan den mond van de rivier dc Maas, op de rivier 
de Waal , beneden l.oevcsteiu. behoorende tot dc werkeu tot 
verbetering van de Waal. Minste inschrijver A. Smits te 
Andel voor ƒ 16.733. 

3o. het aanleggen van twee Dwarskribbcn ann deu linker 
Waalocver tegenover de stad T i e l . behoorende tot de verbetc-
riug>\verkcii vau de rivier de Waal . iu tie provincie Gelder
land. Minste inschrijver II. \V. .lansen te I f irissen voor 
ƒ 8 8 0 0 . 

4o. het graven van Sprangen voor de voeding van het 
kanaal vau Apeldoorn naar Dieren, in de gemeente Apel
doorn , bewesten de herberg tic Zwaan aa i deu straatweg 
van Apeldoorn naar Arnhem , eu in de buurt het Zand 
onder Oosterlnriz«-u, met tie daarbij behoorende kunstwer
ken. Minste inschrijver II. van Baareu te Apeldoorn voor 
/'21630. 

Op 28 D e c , te Leeuwarden: het vierjarig onderhond der 
rijksweiieu iu Fries]and, iu vier perceelen. Aannemers zijn 
geworden: van het l é perceel J . M . Westra, te Durum, 
voor /"42,450; van het 2e A. Adcii in, te Franeker, voor 
/'36,980: van liet Se .1. Arntz , te Millingen , voor ƒ 70.66'-»; 
Vau het 4e R. Zwolsmau , tc Kuiurc , V00T ƒ 6 8 , 3 0 0 . 

Op 28 Dcc , tc Zwolle: het ouderlioudeu vnu Rijkswerken 
en het uitvoeren van onderscheidene werken tip het eiland 
Schokland. Daarvan is aannemer geworden H. Zwolsmau te 
Kuinrc , voor ƒ 18,80(1. 

Op 27 Dec , nau het departement van hinnculaudsclie 
zaken: het maken vau ecu stationsgebouw met bijkomende 
werken te Zwolle, teu behoeve van tien spoorweg van Ar n
hem naar Leeuwarden. Daan-oor waren 24 billcttcu iugc
koiiieu , en was de minst' inschrijving die van B. J . van 
Kust, te Zwolle, voor ƒ 117,995. Vervolgens werd aanbe
steed het maken van het gedeelte van Goes tot het Sloe van 
tien spoorweg vau Roosendaal naar Vlissingen. Daarvoor 
wareu 20 biljetten vau inschrijving ingekomen, eu was de 
minste inschrijving die van T . Swcts Az. te Hnrdinxveld 
voor ƒ 353,500. Deze laatste inschrijver verzocht, vóór het 
openen van de bus, dat zijne inschrijving niet in aanmer
king mogt komen, dnar hij zich iu zijne berekening vergist 
bad. Dc president van de commissie verwittigde hem echter 
daartoe niet bcvoeird te zijn, cu hij zich tot dat einde per 
rekwest tot den minister van binnen!nu Ische zaken moest 
wenden. Indien dc heer T. Swetz ontslagen mogt worden, 
dan is tic daaropvolgende minste inschrijving die van D. 
Wolker, te Dordrecht, voor ƒ 369,000. 

Op 29 Dec te Middelburg: lo. het driejarig onderhond 
der rijks waterleidingen wederzijds het kanaal vau Neuzen, 
ingaande 1 Januari 1*67, waarvan aannemer werd .1. Ver-
k u y 1 (Jjiuikkelnar tc Vlissingen, voor ƒ 3000 per jaar. 2o. 
het herstellen en onderhouden van 's'rijks havenwerken te 
Vcerc , gedurende 186", aangenomen door A. A . dcBruijne 
tc Vcerc, voor ƒ 6 4 5 . 

Op 31 D e c . te Amsterdam: het dempen van het ge
deelte van den X. Z. Achterburgwal , van tie Molsteeg tot 
tic Brouwerskolk, eeu gedeelte vau dc Brouwerskolk en 
ecu gedeelte vau het Kattengat; het maken der gevorderde 
riolen, verganrkuileii en zinkputten , en het bouwen van een 
steenen wnlmuur en houten walbeschoeijiugcu langs tic ein
den der dempingen. Aangenomen door G . Schalk, te Buik
sloot , voor dc som vaa ƒ 41,888. 

Op 31 Dcc, tc 'sGravenhage: lo. liet onderhoud vnu het 
Zederikkanaal, mei de daartoe behoorende telegraaflijn, van 
den dag tier goedkeuring van de aanbesteding tot en met 
31 December 1869. Daarvoor waren zestien iiisclirijviugs-
büje t t en ingekomen. De minste inschrijver was K. Laugc-
ve ïd , tc liardiiixveltl, voor ƒ 20,690 per jaar; 2o. bet on
derhoud van tie groote en andere Rijkswegen iu dc provincie 
Zuid-Holland, gedurende drie jaren, ingaande 1 .lauuari 1867 
en eindigende 31 December 1*69, iu acht perceelen. Deze 
besteding geschiedde bij inschrijving cn opbod. Perceel 1 
werd ingezet voor ƒ 4IKH) en gemijnd door A . deu Rave, te 
Amsterdam, voor ƒ 5700; perceel 2 voor ƒ 8000 cu gemijnd 
door Joh. dc Graaf, tc Alkmaar, voor /'2200; perceel 3 voor 
ƒ7000 en gemijnd door den/elfde, voor ƒ 9 9 0 0 ; perceel i 
Voor ƒ 2000 eu gemijnd door I). Karrebijn, te Hellevoet-
sluis," voor /'3800; perwei 5 voor /"9000 en gemijnd door 
11. G . Becker, te Leut, voor / 12,400; perceel 6 voor/ -1000 
cu gemijnd door I). Volcker, te Dordrecht, voor ƒ 3100; 
perecel 7 voor ƒ 9000 cn gemijnd door G . 11. Becker, tc 
IVut, voor ƒ 10,800, en perceel 8 voor ƒ 7000 en gemijnd 
door \V. Beljera, te Pntterahoek, voor ƒ 10,300 alles per 
jaar. De minste inschrijvers wareu de heeren: voor perci 
1 de Jong; perceel 2 de Graaf; perceel 3 dezelfde; per 
4 van tier Vlugt; perceel 5 Zwanenburg; perceel 6 van % 
venter; perceel 7 liekker eu perceel 8 Blok, aau • ' • ' ƒ -
als trekpenning zal worden toegekend. 

Advertenties. 

FABRIEK VAN 
B E C K E R E N B U D D I N G H 

te ARNHEM. 
W a t e r p a s - , hoekmeet - en andere i n s t rumen

ten voor terreinopname ten dienste van den 
WATERSTAAT, Dl G E N I E , den A A N L E G V A N S P O O R 

W E G E N en O P E N B A R E W E K K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s . W e e g 
b r u g g e n enz. 

ALBUM VAN BOUWKUNDIGE SCHETSEN EN ONTWERPEN. 
Uitgegeven door en onder Redactie van J. ii. Leliman, Architect te Amsterdam. 

De Redactie verzoekt, onder referte aan vroegere advertentiën , beleefd eu dringend om de terug
zending aan haar adres van de proefpiaten, die aan hare kunstvrienden sedert lang zijn aangeboden 
en verzekert dat de toezending van de tweede helft des derden deels zal geschieden, zoodra de graveur 
aan zijne verplichtingen zal hebben voldaan. 

De inteekening blijft alsnog opengesteld op de vroegere voorwaarden. 

*3>-vW._,r l . .„ i , ü D . A . THIEME. Hoofdcorrespondenten L . 
V A N B A K K E N E S & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G . W. V A N DER WIEL. 

Tweede jaargang. ï 0. 2 

Verschijn geregeld iederm Zaltplag bij 
II. A . T H I E M E te A r n h e m . 

PrijJ per 1 ma.,ui» trance p. p. / f.li.ï. 

12 Januari 1867. 

tien abenetrl lich n o r eau j a a r t a l , . 
«drerleoliin kosten ƒ . . j o per g e n i e t rejel 

en ƒ - . 1 5 loor tegel en een 1». 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AAIÈEKM & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N Q E N D T J ö - z 

Met tnedewerking van Dr. T. VAX DOESBURGĤ C, J. VAX DOORS, J, q, VAN OtiNDT Jr., J. H. LELIMAN, H. UNSE, S. E. W. ROQRDA VAN EY8INGA, H. F. VOGEL. 

DE NA A MLt M >ZE VENN! IOTSCI IA P • 
PALEIS VOOR VOLKSVLIJT. 

Een oordeel over haar prospectus, hare prijs-
uitschrijving en haar gebouw, 

door 
.1. 11. L E L I M A N . 

I. 

H A A I I P H O S P H I T E S . 

Iedere onderneming, die ter goeder trouw 
voor bet geld van velen en tot bevordering vau 
de algemeene welvaart tot stand komt, behoort 
zoowel vóór, tijdens als na hare vestiging, iu 
hare handelingen te worden nagegaan en beoor
deeld. 

Allen hebben daartoe het recht of eigenen 
zich dat toe: de een als aandeelhouder, een 
under als onzijdig persoon , een derde omdat men 
hem hall' lot spreken dwingt, waar hij — uil 
bescheidenheid — liever had willen zwijgen, en 
een vierde, omdat hij iiet groot nut inziet van 
het openbaar critisch woord , gesproken door 
hein, die het denkbeeld liefheeft, dat reine 
harten zich door ideeën en zaken , de geineene 
menschen-natuur slechts door personen en macht
spreuk voelen aangetrokken. 

Wanneer wij dc vrijheid nemen , onze ziens
wijze over de aan het hoofd dezes prijkende 
«vennootschap", in verband tot hare beloften en 
hare werken, door middel vau dit kunstblad, 
openbaar te maken, dan durven wij deu lezer al 
aanstonds de verzekering geven , dat wij ons 
onder en hij elk der vier genoemde banieren 
mogen schuren , en verzoeken wij hem niet aan
drang, dat hij elke gedachte van zich were, die 
niet met het doel van dit schrijven te rijmen 
zou zijn. — Hij zal ons verplichten met lang 
crsleten common -places als : «jalousie de metier," 

«la critique est aisc", en dergelijke knallende 
épitheten , wier beteekenis even vaak misbruikt 
als niet begrepen wordt, ten onzen opzichte iu 
ongenade tc doen vullen. 

Ons voornemen is een paar bladen der ge-
sehiedenis over eene zeer voorname Nederland
sche industrie- eu kunstonderneming in het 
geheugen terug te roepen: daaraan wijden wij 
dit opstel. 

Geen grein ijdelheid of wangunst kau hier in 
't spel zijn, omdat die geschiedenis zoo hier en 
daar duistere plekken heeft , en ze over haar 
geheel werkelijk zoo mooi niet is , om er naijve
rig op te zijn. 

Waar wij dwalen, wachten wij opheldering en 
bewijzen; waar wij afkeuren make de lezer naar 
2ijn welbehagen de scheiding tusschen de zaak 
cn den persoon. Ons is opgewondenheid, klein-
geestigen z in , maar vooral eene tploertachtige 
vijsheid" in ernstige zaken ie dikwerf aan den 
dag gelegd, even hinderlijk, als een (lauw man
nenhart altijd geneigd mooi te vinden, wat wer-
Ivelijk niet mooi is, altijd gereed anderen te prij

zen, om door den lof b. v. eigen beurs te spek
ken en altijd bereid te verbloemen wat dit van 
nabij bezien , niet verdient. Wij houden van 
ernst en een zelfstandig oordeel waar dit te pas 
komt. Wij willen van ons recht — in kalmen 
zin — gebruik maken en spreken in dc eerste 
plaats over het prospectus cn de statuten. 

Dat prospectus, even dichterlijk gesteld, als 
fraai in beloften en eene hooge mate van zelf
vertrouwen ademende, vinden wij met en be
nevens eene zeer interessante bijlage cn eene 
terrein-kaart, waarop hei paleis voor Volksvlijt — 
(wel eens schertsend 1'. v. Parknijd (') genoemd) 
zou gebouwd worden , opgenomen in het tijd
schrift: de Volksvlijt, jaargang 18Ü0, Ijl. 185—200, 
uitgegeven door de vereeniging van dien naam, 
vroeger gevestigd op de Illoeinmarkt te A m 
sterdam, en zooals later blijken zal door de 
tpaleis-maatschappij" uitgekocht en bij haar zus
terlijk opgenomen. Alleen dat oflieieele tijdschritt 
hebben wij als richtsnoer onzer beschouwingen 
aangenomen. Daarin spreken oflieieele personen 
in bezoldigde functien of als directeuren benoemd. 
Voor een groot deel doen wij dezelfde directie, 
die twee barer verdienstelijke leden, Dr. Bleek
rode en Dr. Sarphati, te betreuren heeft, omdat 
zij hij de dooden liggen, na ruim elf jaren op 
nieuw optreden , eu herhalen tot onzen lezer 
de toenmaals door haar gesprokene woorden, 
zonder meer. Hij kan dan zelf de conclusies 
trekken. In meer dan één opzicht zal er geen 
noemenswaard verschil in die conclusies zijn op 
te merken. Het heden ligt op aller tong; het 
verleden in veler geheugen, en waar dat ons 
parten mocht kunnen spelen, daar hebben wij de 
gescliiedrollen, in het meergenoemd tijdschrift 
voor Volksvlijt van dc jaren 1855—1807 slechts 
open te slaan, en alle stukken te lezen, die onder 
het hoofd : ol'Ai.Eis voort V O L K S V L I J T " zijn opge
nomen. Ons heeft die lezing veel geleerd , her
innerd eu zeer aangenaam verpoosd. 

Zien wij met onbevangen bl ik , na elf jaren 
dal prospectus en die statuten met de bijlagen 
en ile situatiekaart, waarop de vorm en de 
omgeving van het toen te stichten Paleis voor 
Volksvlijt in duidelijkeu omtrek is aangegeven , 
nog eens met hernieuwde aandacht, dan herin
neren wij ons andermaal, dese woorden: «Geloof 
niet licht wat gij wenscht, bouw op geene be
loften cn reken op geen geld , wat gij niet in 
den zak hebt, dan zult gij u zelf en andereu 
veel ergernis, zelfs kommer en verlegenheid 
sparen." Die woorden zijn nu ten deele be
waarheid , ten deele gelogenstraft geworden. Wij 
zullen later zien in hoeverre. 

En toetsen wij den inhoud van datzelfde prospec-

(*) Voor den lezer die iu Amsterdam niet bekeuil ia, 
ilirne, dut liet zoogenaamd Pari: in dc l'luutnndjü idiluur, 
eeu iine'litige tuin is, iu welken eeu gebouw staat, dat voor 
openbare feesten, coucertell, grootB vergaderingen, tentoon
stellingen van nijverheid, enz. buzoudergeseliikt is. Dat gebouw 
ia naar de plannen van deu ingenieur W. A. Kroger, ilour 
den aannemer Itietsnijder opgericht. 

lus aan den toestand, waarin thans de naam-
looze vennootschap helaas verkeert, clan vragen wij 
aan «de mannen des lands en dezer stad", 
die aan het hoofd daarvan voorkomen, of dat 
stuk nu nog voor hun dezelfde waarde heeft. 
Wij OOrdeelen dat de voorstelling in vele opzich
ten tc fraai was. Maar laten wij het eerste blad 
der geschiedenis openslaan. — Ziehier een uit
treksel van hetgeen te lezen staat op h l . 180 van 
den jaargang 1850: 

»Dc bezwaren, die het tot stand brengen van 
nieuwe zaken hier (in Amsterdam of in Nederland ?) 
in den weg staan, hebben de Directie echter 
lang teruggehouden daarmede (met het oprichten 
van een gebouw) te beginnen. Ook heeft zij de 
uitkomsten van het te Parijs geopende Palais de 
l'Industrie en van het Sydenham Palace nabij 
Londen, over een geheel dienstjaar afgewacht . 
om in verband met andere bekende opgaven , te 
kunnen berekenen, wat voor zulk eene stich
ting noodig en wat daarvan te verwachten is. 

»Dc uitkomsten dier berekeningen hebben het 
vertrouwen in haar plan ten volle bevestigd en 
bewezen, dat het hier op te richten gebouw 
evenals soortgelijke elders, van onberekenbaar 
nut voor het Vaderland zijn zal en aanzienlijke 
winsten voor de deelhebbers kan afwerpen. Waar 
verliezen geleden zijn , (let wel!) daar lag de oor
zaak in verkeerd beheer, in verkwisting of onvoor
ziene rampen, het meest echter in het oprichten 
van tijdelijke gebouwen. Maar het is ook indien 
men den aard van de inrichting van zulk een 
blijvend gebouw nagaat, licht in tc zien dat er bij 
goed beheer, winst moet worden verkregen. Im
mers de kosten zijn betrekkelijk zeer weinig. De 
voornaamste uitgaven zijn derhalve: onderhoud 
van het gebouw, administratie, toezicht en het
geen tot opluistering van het geheel wordt noo
dig geacht." 

»Om intusschen een denkbeeld te verkrijgen 
(zoo sprak de directie op hl. 189 en hoe kon zij 
zoo spreken; — er bestond immers geen plan 
van het gebouw zelf), zal het voldoende zijn 
te zeggen, dat indien eene ruime deelneming 
zulks mogelijk maakt, het midden of centrum 
een met glas overdekt plein zal zijn, grooter 
dan het Damplein of de Botermarkt hier ter 
stede." (sic!) 

Hier vooral blijkt het overilrevene in de be
loften van het prospectus of die der directie. Voor 
hen die niet lichtzinnig over de dingen heen
stappen , cn aan woorden hechten als te zijn : ziels
uitingen , worden dergelijke verklaringen min
stens gelijk aan hersenschimmen. A l had men 
het denkbeeld een groot ruim gebouw te stichten , 
het was eene te sterke overdrijving, bij zoodanig 
gebouw dat met fundeering, t u in , omgeving enz. 
slechts één millioen kosten mocht, te denken 
aan de te overdekken Botermarkt te Amsterdam, 
die 12800 cn aan het Damplein dat circa 9000 
vierk. Ned. ellen gronds beslaat. Het gebouw, 
dat gesticht is, heeft het dan ook volkomen be-
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wezen, dat niet weinig enthousiasme, In deze. 
der directie beheerschte, want hei is 7800 vierk. 
ellen iu grondvlak, dat is ; , bunder. 

Maar zien wij verder wal bel prospectus ons 
beloofde : 

«Behalve dit overdekte plein (zOO lezen wij op 
bl. 189, jaarg. 18."i0 van het prospectus en de 
statuten) waai alles gestaag wemelt en met den 
stroom des tijds medegaat, zal een ander deel 
van het gebouw bestemd zijn voor verschillende 
inrichtingen." En op bl. 190 «Ken paleis voor 
Volksvlijt te Amsteldam zal derhalve meer nut 
kunnen doen dan ergens elders... Nergens is 
men meer met het vreemde ingenomen.'' 

i Dooi- eene reeks van hoogst gunstige omstan
digheden (waaronder wij o. a. noemen den bijna kos-
teloozen afstand van den grond , eu du toezegging 
van de Hooge rogeering, om ingeval van eenig 
tekorj, daarin te willen voorzien) is aldus de 
toekomst van dit plan verzekerd en kan even
min omtrent het nut als omtrent de blijvende 
winsten, gegronde twijfel bestaan'' 

«Dat in deze schildering geene overdrijving 
heersrht. wordt iu de straks genoemde door den 
voorzitter dezer vereeniging (voor Volksvlijt) 
gegevene toelichting uitvoerig bewezen" (') En 
al verder lezen wij: 

«Men kan voorzeker met eene kleinere som 
dan één millioen een soortgelijk plan uitvoeren. 
Zelden, ja slechts eenmaal wellicht komt de ge
legenheid, om zulk een monument op te richten. 
Keuwen lang kan het aldus den maatstaf blijven 
waarnaar tijdgenoot en nageslacht . landgenoot 
en vreemdeling zal beoordeelen, wal Nederland... 
guvnehle. dacht en deed. Niets mag daarom 
worden verzuimd om bet den stempel te geven , 
waaruit de geest en de kracht der natie gunstig 
kunnen worden gekend.'' In de bijlage van het 
genoemd prospectus, wordt met klimmende be
langstelling gesproken. Wij vinden daar (bl. 107 
en verv. van jaargang 1856) de navolgende woor
den gedrukt: 

»De minste berekening geelt inlusschen voor 
ons gebouw nog de kans eener opbrengst van 
bijna titer tonnen gouds per jaar," welke som 
als zuivere of netto winst door de directie is 
berekend. Deze berekening steunde of was ge
schoeid op de ontvangsten vnn het ( ï v s t a l Palace 
iu 5 maanden /' 5.000 000 
het Sydenham Palace in I jaar . 2.000.000 
en bet Palais de rinilusti ie in 0 

maanden « 1.000.000 
Naar dezen maatstaf van inkomsten bad de di

rectie berekend, dat de ontvangst van het Paleis 
te Amsterdam zou bedragen in 

f 1.000.000 
» 375.000 
o 400.000 

genomen, (bl. 340 eu 

Sarphati, na zulk een 
belangstelling in zijne 

voor Volksvlijt 
vergelijking : 
met Crystal Palace, 
niet Sydenham Palace, 
en het Palais du I' Industrie 

Dat duzu berekening bitter faalde, beult du on 
dervinding voldoende bewezen. (Vergelijk o. n 
te Opmerker n°. 37). 

"Voorzeker" zegt de directie Icn overvloede 
iu genoemde bijlage — op bl. 107 — . »zal 
men bij den eersten opslag', die cijfers, hoe-
zeur op feiten steunende, in twijfel trekken 
en aan overdrijving toeschrijven. Maar niets is 
n inder waar." Kn op bl. 108: IIndien wij ons 
plan onder eeu gunstig verschiet hadden willen 
voorstellen , dan zon bij eene geheel onpartijdige 
schatting der genoemde feiten. du inkomsten 
van hut Sydcnhiim-Paleis op rus — un van het 
Paleis te Parijs op vier millioen gulden kunnen 
zijn aangenomen. 

Naar zulk een maatstaf /ou een Paleis voor 
Volksvlijt te Amsterdam niet slechts vier tonnen 
gauih kunnen opbrengen, maar evenals te 
Londen, binnen een jaar hut geheele kapitaal 
van den opbouw met winst kunnen tcruggevun." 

En al verder op bl . 189, wat vinden wij daar: 
»Dc extra winst wordt jaarlijks bij prrinién 

van / 2 5 . 0 0 0 , / ' 1 5 . 0 0 0 , / 1 0 . 0 0 0 . / 2 . 0 0 0 en 
iOO door uitloting toegewezen." Op de ver

vulling van die belofte wachten wij met onge
duld iu gezelschap van vele duizenden, want er 
staat: 

"Indien het aandeel der winst (zoonis is te 
voorzien) meer bedraagt dan /' 100.000, wordt 
ilit overschot pnndpondsguwijs verdeeld. Ilehalve 
zeki'i beid van runte en aflossing heuft men aldus 
de kans op eene der gunoumdu prumièn un bij 
eene overwinst, nog op eene extra uitdeeling." 
Wij bzen in art. 8 der statuten van de ven-

i ' ) ,.IIit opriehten van een Paleis voor Volksvlijt tc Am-
-T. i - , I u i . iu verband beschouwd nat armoede en onderwijs 
i n Nederland, door llr. S. Sarpnttii." Amsterdam hij M. 
Schoonrvcld k Zoon, 

nootschap : het Paleis voor Volksvlijt: «Jaarlijks 
worden uit de winst of uit bijzondere daartoe 
bestemde bijdragen hoiuterd aandeelen uitgeloot, 
en tegen betaling van /' '250 per aandeel af
gelost." 

En wat mogen wij na het bovenstaande op 
heden constateeren : 

I ". dat de veel belovende voorwaarden door 
bet publiek goed ziju opgenomen, en het volste 
vertrouwen hebben genoten : vooral was dit te 
Amsterdam, op den 7'1"1 Juli 185G, den dag 
der inschrijving in de gcldleeiiing van één mil-
Hoen gulden, het geval, want ruim 4000 van 
de 5000 aandeelen zijn daar door ruim 1100 
van de 1300 inschrijvers 
341 —jaargang 1850). 

tieen wonder dat l lr . 
on verwachten uitslag en 
openingsrede der I* algemeene vergadering van 
deelnemers, gehouden 0 Augustus 1800, zich be
roemen mocht, «dat hij het geluk had dit plan 
te ontwerpen" en zeggen kon: taldus heelt deze 
stad ook nu getoond den naam van hoofdstad 
van Nederland waardig te zijn," en verder: 
»Amsterdam overtreft alle andere steden, waar 
zulke paleizen zijn opgericht, door den ijver en 
de belangstelling die het betoonde, om in deze 
geldleening deel te nemen." Eu Amsterdam deed 
wel , mogen wij zeggen : want het had vertrou
wen in du zaak. «Eene onder zoo gunstige ver-
schijnselen begonnen zaak" — zoo sprak de voor
zitter-directeur — «kan niet anders dan uene 
gunstige uitkomst hebben," en na eene opsom
ming van bet bezoek bij tentoonstellingen , ver
volgt bij aldus tot de ter vergadering aanwezige 
aandeelhouders: »In dit een en ander ligt de 
meest gewenschte zekerheid voor uw kapitaal 
en uwe rente." 

En nog eordater dan di t , lezen wij op bl. 340: 
"Men heeft het prospectus wel eei.s beschuldigd 
van overdrijving, maar niemand beeft daarvan 
het bewijs geleverd en niemand kan het leveren. 
Bijlui overal waar verlies geleden is" (dat bad de 
voorzitter reeds verklaard, bl. 187) «ligt de schuld 
aan het oprichten van tijdelijke gebouwen, aan 
verkwisting door voor ons land ondenkbare en 
onnoodige versieringen en leesten, of aau de uit-
kueringun voor de eerste ontwerpers en de op
volgende bestuurders." (!) 

Hoor, hoe opgetogen en tevreden de openings
rede eindigt: «Onze eerste bijeenkomst op heden 
beschouw ik dan ook niet als eunu gewone ver
gadering, maar als een nationaal feest . zooals 
er te voren nog geen iu ons land is gevierd. 
Deze bijeenkomst is de eerste stap in eene nieuwe 
eeuw; de eerste dag van een nieuw tijlvuk. 

«Door uwe krachtige ondersteuning /al bier 
een Paleis geopend worden, dat p eene 
duurzame wijze welvaart en geluk onder alle 
standen zal bevorderen." 

Dat alles is gesproken, verzekerd, gedrukt en 
verspreid, en geeft ons de getuigenis hoedanig 
verheven en bulangrijk du directie hare taak 
beschouwde, zoodra aan hare roepstem tot in
schrijving van het millioen , was voldaan , maar, 
en wij ziju verplicht dit te constateeren, welk 
vreeselijk verschil er is op le merken in de 
woorden van toen, dat is vóór elf jaren en 
heden, of tusschen Augustus 1850 en December 
1800. 

Wij willen liefst in geene vergelijkingen hoe 
ook genaamd treden en laten den lezer het oor
deel over, hem herinnerende dat den 20""" No
vember 1800, ter vergadering van deelnemers 
zijn gesproken deze woorden: «De maatschappij: 
het Paleis voor Volksvlijt, verkeert ontegenzeg
gelijk in een benarden toestand" (vergelijk De 
Opmerker n". 37 . 1800). 

In een benarden toestand verkeert het Paleis 
voor Volksvlijt reeds bij en vóór de opening, dat 
is zijn geboorte of zijn optreden in de wereld; 
maar dat is al tc e rg , vooral wanneer die toe
stand het financieel terrein betreft, en de wer
kelijke bezittingen de schulden evenaren. De 
eerste tentoonstelling heeft plaats gehad. Het 
bezoek was talrijk, boven elke verwachting, en 
toch lag de vennootschap sedert 1804 als on
der schulden begraven, die bij lange niet 
door de inkomsten waren te dekken. Die in
komsten zouden volgens het prospectus minstens 
bedragen netto f400.000 per jaar, en hebben 
in de twee eerste en ongetwijfeld ook beste jaren 
slechts bruto bcloopen f 150.000. Is dat nu 
tegenspoed of het gevolg van illusoire berekenin
gen ? Wij willen dat niet beslissen, maar noe
men de gansche zaak in ieder geval allertreurigst 
cn schier zonder weerga. Maar wanneer was de 

kans van uitloting mogelijk en meer waarschijn
lijk geweest? Als het gebouw had gekost wat 
het had belmoren te kosten in vergelijk tot het 
beschikbaar millioen. Het bedrag dat voor het 
gebouw thans noodig was, loopt waarlijk de 
spuigaten uit. Vandaar de verplichte verpanding 
van alles, en uog veel schuld daarenboven. 

Het kapitaal werd vastgesteld op hoogstens 
fe'A'.V millioen gulden, /egt ons artikel 8 der 
vermelde voorwaarden, en is verdeeld in 5000 
aandeelen, elk van 200 gulden; terwijl ons 
art. 19 zeer bepaald beloofde: van het bedrag, 
dut jaarlijks netto als winst overblijft, zal 10 per
cent worden gestort in het reservefonds tot dit 
bedraagt de som van /' 100.000; 10"/, aan het 
bestuur, dut bezoldigd was; 10",, aan de vereeni
ging voor Volksvlijt un 70"/,, aan de Deelhebbers, 
buiten en behalve de in art. 11 toegezegde voor-
loopige uitdeeling der winst van /' 8 (of 4 pCt) 
per aandeel jaarlijks, telkens na 1 Januari ui t te 
betalen. 

En welke zijn de uitkomsten tegenover deze 
schitterende voorwaarden.' Wij antwoorden vrij
moedig: beneden critiek, want in geen enkel 
belangrijk punt heeft men woord gehouden; 
daarom is de geschiedenis der zaak. tegenover 
al die beloften v,.or de aandeelhouders, alleron
gelukkigst. 

Wij begrijpen bet. dat vooral du vrienden gaarne 
het stilzwijgen bewaren over het niet vervullen 
van heilige plichten: wij bugrijpen het, dat 
eene aaneenschakeling van rampen, tegenspoeden, 
te lage begrootingen en misrekeningen . zelfs de 
best becijferde stellingen lol ijdele klanken maken 
kunnen: wij begrijpen bet dat zelfs de meest of 
minst ijdele klanken in deze eeuw, bij sommigen 
eene zeer bepaalde waarde hebben, ofschoon zij 
zich iets geheel anders hadden voorgespiegeld, 
maar wij begrijpen bet niet, hou nog deze en 
gene, er op uit is , iets voor goed te verklaren 
wat werkelijk als niet goed moet geacht worden , 
en de meest ongunstige resultaten onaangeroerd 
laat. 

Dat moge van gouden wil en hartelijkheid ge
tuigen, maar begrijpen doen wij dat niet: vooral 
niet van hen. die du waarheid in andere opzich
ten, even gaarne binnenskamers, nis in 't open
baar hulde doen. un daartoe volkomen recht 
hebben, omdat zij door ondervinding wijs un grijs 
zijn gewordon. Maar er was een llaad van Toe
zicht benoemd. Ziju werkkring staat beschreven. 
Hoe is het nu te verklaren, dat die liaad niet 
bijtijds tusschenbeidc is getreden, en de on
derneming voor ondergang en schulden bijtijds 
heeft gevrijwaard.' Wij aarzelen geen oogenblik 
als ons resume te verklaren, dat de statuten en 
de voorwaarden, waarop du naamlooze vennoot
schap : paleis voor volksvlijt tot stand is gekomen, 
oogverblindende beloften inhielden, en betreuren 
het, dat aan bijna geen derzelve op behoorlijke 
wijze tot heden is voldaan, ondanks de niet on
gunstige tijden eu de zeer groote voordeden, die 
du stichting iu den aanvang genoten heeft. Dat mul 
voldoen mag vergeven, maar het kan nooit verge
ten worden. Zien wij nu in de tweede plaats 
of de vennootschap gelukkiger is geweest bij hare 
prijsuitschrijving , die in art. 7 vau de statuten 
werd vastgesteld met deze woorden: «Voor de 
teekening van het gebouw zal eene prijsvraag 
worden uitgeschreven en de beoordeeling der in
gekomen stukken aan eene bijzondere commissie, 
door den Baad van Toezicht tc benoemen, worden 
opgedragen." 

Amsterdam, 22 December 1800. 
J . II. L K L I M A N . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— De Pruisische minister van koophande I 
heeft het voorstel gudnan uene leuning van '24 
millioen thalers voor dc spoorwegen te doen. 
Bij de specificatie dezer gelden voor verschillende 
doeleinden zijn de belangrijkste posten : 10 mil
lioen voor het leggen van een tweede spoor, ver
groeiing van stationsgebouwen , enz. op de Oost-
baan ; 1 ' / , millioen thaler voor een tweede spoor 
op dun Westfaalscben staatsspoorweg; 4'/, millioen 
voor du nieuwe ceintuurbaan tc Berlijn en na
genoeg 4 millioen voor vermeerdering van het 
rollend materieel der staatsspoorwegen. 

— Tengevolge der verkeerde plaatsing van 
een wisselspoor zijn in den avond van den 28"*° 
December j . 1. bij zeer onstuimig weder twee 
piissagiorstrehien tegen elkander gcloopen op de 
lijn van Wcrdau naar Zwickau. Bij dit onheil 

du / . u M i i i u n u s r n e g e m e e i i i e i i IS op nu m u i s i ge- | lie i l i i e i . r . r i i i i i ^ 

X'itgegcven te Arnhem bij 
I D. A . THIEME. Hoofdco, respondenten L . V A N B A K K E N E S & C». te Amsterdam. - Boekdrukkerij van O. W. V A N DER WIEL. 

bleven 4 personen op de plaats dood en van de 
32 zwaar gewonden zijn een viertal spoedig 
daarop overleden : behalve deze wordt het getal 
der licht verwonden, die de reis denzelfdcu 
a v o n d konden voortzetten, op een veertigtal 
geraamd. 

— In de modelkamer van hut polytechnische 
instituut te Zurich is het houten model van den 
voor Munchen ontworpen schouwburg met du 
daarheen voerende Isarbrug tentoongesteld. Dit 
model is naar de teekeningen van Semper en 
omler zijn toezicht gemaakt. Het gebouw is 
in renaissance-stijl ontworpen en de inlichting 
wijkt van de meest bestaande schouwburgen af, 
doordien het licht door bet plafond valt en de 
muzikanten door het publiek niet gezien kunnen 
worden. 

— Het Silezische genootschap ter aaninuediging 
van de vaderlandsche (Pruisische) bouwkunde be
raadslaagt over een voorstel. tot het stichten van 
een prachtwerk van architectuur, dat tevensdie
nen zal als een gedenkstuk der glansrijke zege 
van de Pruisische wapenen in den beitsten 
veldtogt. Het gebouw, waarvan sprake is, zal 
tot verschillende doeleinden ingericht ziju en te 
Breslau geplaatst worden. Het zal bevatten: 1' 
het stedelijk museum van kunstwerken, met al 
zijne hulpverzamclingen; 2". een lokaal voor ten
toonstellingen der nijverheid; 3". ateliers voor 
kunstenaars n zoogenaamd kunstenaarshuis; 
4". de noodige ruimte tot bet oprichten eener aca
demie voor fraaie kunsten, en 5". eene concert
zaal naar de eischen des tijds. De kosten van 
aanleg zijn geraamd op 3110,0110 Pr. thaler, en 
de bouw zal 5 jaren duren. Ter verkrijging van 
de noodige geldmiddelen zal eene deputatie uit 
het genootschap den koning een afschrift van 
het ontwerp voorleggen en hem tiitnoodigen , de 
helft der benoodigde som uit de staatskas te 
verstrekken; 100,000 thaler verwacht men van 
de stad Breslau, en het rcstcerriide van de pro
vincie. 

— Den 0 Jan. vierde te Berlijn du opperbouw-
raad l.aiigbans, diu dun 14 December zijn 80"" 
jaar bereikte, bet zeldzame jubiló van zijnen 70-
jarigen dienst. De jubilaris, zoon van den be
roemden architect die de Brandenburger poort te 
Berlijn heeft omwerpen , trad nauwelijks 10 ja
ren oud als onbezoldigd bouwopzichter den 5 Jan. 
1707 in dienst; in 1800 werd hij inspecteur; in 
181'J bouwraad cn na de voltooiing van het te

genwoordige operagebouw, dat hij in de plaats 
van het in Augustus 1843 afgebrande stichtte, 
en dat in December 1844 reeds geopend kon worden, 
tot opperboiivvraad benoemd, lie koning beeft 
den jubilaris op zijn herinneringsfeest de kroon
orde 2'1' klasse geschonken. Langhans is nog 
steuds werkzaam un h-uuli zich thans bezig met 
ontwerpen voor nieuwe schouwburgen. 

— De Estrainadiiru-spnoiweg, die dezer dagen 
geopend is , stelt eene onafgebroken communicatie 
daar tusschen Lissabon en St.-Petersburg. De 
afstanden op die lijn zijn als volgt : van St.-Pe
tersburg naar Parijs 1705 Eng. mijlen; van Parijs 
naar Madrid 1)32 mijlen: van Madrid naai Lissa
bon 555 mijlen: alzoo le /amen 3*252 En 
len of ra. 1100 uren gaans. Die afstand 
geveer de halve diameter van onze aarde. 

— Volgens telegram uit Moscoii zijn in die 
stad, welke ook door gas verlicht zal worden, 
sedert eene week ruim '20.000 bees in gebruik 
en gisteren nacht hebben 2011 lichten (het derde 
gedeelte van du puhliuku verlichting) voor het 
eerst gebrand. De verlichting van de geheele 
stad is eerst tegen 1 October 1807 als verplich
tend gesteld. (D. r. X. H.J 

— Aan den heer Thornycroft is opgedragen 
het vervaardigen van een standbeeld van konin
gin Victoria, die te paard gezeten zal worden 
voorgesteld. Het zal in grootte en uitvoering dat 
van den prins-geniaal evenaren , dat te Liverpool 
is geplaatst. De kosten zullen 5000 p. st. be
dragen. 

— Te Leeds heeft zich eene vereeniging ge
constitueerd met ƒ600,000 kapitaal, tot bouwing 
van woningen voor de armen. Die woningen 
zijn niet bestemd voor ambachtslieden, fabriek-
arbeidt! 

den spoorweg, over eene lengte van slechts 10 
mijlen, per strekkende mijl gekost: 
aan aanleg 3000 pond st. 

» algemeene kosten . . . . '200 » » 
voor rollend materieel . . . . 700 » » 
totaal der kosten per mijl. 3900 » » 

De ontvangsten hadden iu één jaar 1551 pond 
sterling opgebracht en de kosten van exploitatie 
bedroegen 58 percent daarvan of 3021 pond st. 

— De Peninsular and Oriental Company is in 
het bezit van 53 uitmuntende stoomschepen en 
eene vloot van verschillende vaartuigen van min
dere grootte. Deze maatschappij vervoert jaarlijks 
10000 reizigers dei eerste klasse un 3000 pas
sagiers der tweede klasse over eene uitgestrekt
heid van duizend.' mijlen, betaalt mede per jaar 
ongeveer 0 millioen gulden aan steenkolen en 
heeft voortdurend 100,000 ton daarvan in voor
raad. Nu en dan verleent deze kolossale onder
neming hare hulp aau de regeering; zoo werden 
tijdens den oorlog in de Kriui op bare stoom
schepen 00,000 manschappen en 15,000 paarden 
vervoerd en de verschillende regeinenten , voor 
het beteugelen van den opstand in Indie alge-
zouden , door haar geregeld en schielijk overge
bracht. 

— Dezer dagen is te Antwerpen in 83-jarigun 
ouderdom overleden de heer p. B. Bourla, ar
chitect-honorair in die stad , officier der Leopolds
orde . lid der Antwerpsche academie, der konink
lijke Belgische academie, der koninklijke com 
missie voor de monumenten, van het instituut 
der Britsche architecten, van de koninklijke aca
demie van beeldende kunsten te Amsterdam , enz. 

B I N N E N L A N D. 

bouw van een paleis 

- Du 
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groote spoorwegbrug, die I usschen 
en Pimlico over dc Theems l ig t , is 

den 20***B December geopend eu heeft 
naast elkander. 

— In Frankrijk en wel in de nabijheid van 
bet station Eranvis beeft eene botsing van twee 
treinen plaats gehad, waarbij 14 reizigers het 
leven verloren. Dit ongeluk wordt toegeschre
ven aan onvoorzichtigheid van een stationschef, 
die verzuimde bet vertrek van een 
aan bel naast bijgelegen station te 

— Breton en de Rochas hebben eene hereki 
ning gemaakt van du vermoedelijke spanning van 
den telegraafkabel tijdens het uitvieren tusschen 
Engeland en Amerika, zich baseerende op de 
theorie van de kettinglijn. Hut is echter geble
ken dat die spanning van geheel andere wetten 
afhing un men vond dat zij steeds 1,35 
grooter was dan hut gewicht in watur va 
kabul tur lengte van de diepte der zee 
plaats van waarneming. Du laatst gebruikte kabel 
weegt 400 grammen per el lengte in het watur. 
Du grootste diepte bedraagt 5000 e l , zooilat de 
grootste spanning bij hut vieren heeft bedragen 
'2700 kilogr. 

— Tusschen Parijs en St.-Germain is nu een 
spoorweg gemaakt , waarop de rijtuigen glijden 
als sleden, iu plaats van op wielen voort te rol
len. Die uitvinding is het werk van een Franschen 
ingenieur, mr. Girurd , en is gegrond op een oud 
en zeur bukuud buginsul , namelijk dat uun laagje 
water, gebracht tusschen twee metalen vakken, 
ze over elkander doet glijden als een stukje ijs 
op een bevroren vijver. De rijtuigbakken nu zijn 
op metalen sleden geplaatst, die op spoorstaven 
passen van eene bijzondere constructie; door het 
openen van eene kleine kraan, wordt er een 
straal water gebracht tusschen de slede en du 
ra i l , un door hut aanbrengen van eenige slechts 
geringe kracht , schiet het rijtuig op de slede 
voorwaarts met groote snelheid. Die snelheid 
wordt verminderd door bet uitsti'ooiueii van water 
op de rail te verminderen, en door de kraan 
geheel te sluiten, staat de trein onmiddellijk ge
heel stil. Tot heden zijn er alleen paarden voor 
het aanbrengen der trekkracht gebezigd. 

Parijs. Mejufvroiiw Esther le Clère heeft uit 
naam van wijlen haren broeder, het lid dei-
Academie Achille le Clère , een prijs vau duizend 
francs gesticht voor den vervaardiger van het 
beste bouwkunstige ontwerp, dat op eene prijs
vraag, daartoe door de Academie uit te schrijven, 

ingezonden. Voor de wedstrijd in 1807 
monumentale brug" tol onderwerp gu-

maar voor 
sjouwers enz., 

naar 

en anderen, die tamelijk geld verdie 
"en en dus huur kunnen betalen 
"traafventers , schoenpoetsers 
Keen bedelaars zijnde. De huur dezer naar de 
strengste regelen der gezondheidsleer gebouwde 
woningen is 00 e t , 90 ct. en fi.W p f i r week. 

— Blijkens het verslag van de Engelsch-Indi-
schc-Trumvvaij Compagnie hebben de kosten van 

wordt 
is «een* 
kozen. 

In antwoord op deze prijsvraag worden krach
tens de bepalingen van het programma slechts 
schetsen ingewacht eu uit deze worden door du 
suctie Bouwkunst der Academie van schoone kun
sten zes ontwel pen aangemezen en tot den defi
nitieven wedstrijd toegelaten. De schetsen zijn 
den 20 December 1.1. in het openbaar tentoon
gesteld en den 22'"'" ilaaraanvolgenden heeft de 
academie de zes schetsontwerpen voor de mede
dinging naar den prijs gekozen. De netteekenin-
gen moeten den I8' l r " Maart ingezonden zijn, 
worden den 20""" en 2 l , t c n publiek tentoonge
steld en den 23" '" Maart volgt de uitspraak der 
academie. 

— De bouw vau een paleis voor den raad van 
justitie te Batavia is aangenomen door de firma 
Drossaers & Co. , voor du som van /'209,000. 

's G r a v e n h a g e . Z. M. heeft aan W. Badon 
Gyben, gewezen hoofdingenieur van deu water-
staal 1' k l . , een pensioen verleend van f 2000. 

— Men leest in de Sed. Industrieel. Aangaande 
de werkzaamheden der Nederlandsche hoofdcom
missie voor de wereldtentoonstelling wordt ons 
thans van goeder hand bericht, dat er uun aan
vang is gemaakt met du afzending naar Parijs 
van du pachthoeve Holland voor de zuivelberei
ding: evenzoo niet de facades en vil tines, door 
dun architect Metzelaar te Rotterdam, op lust der 
hoofdcommissie vervaardigd. Ouder du leiding van 
uun bekwaam meesterknecht zijn twintig jonge en 
kundige werklieden uit Rotterdam naar Parijs 
vertrokken, om aldaar de aankomst der bovenbe
doelde voorwerpen af te wachten en het voor 
Nederland bestemde gedeelte van het paleis der 
tentoonstelling tot ontvangst der goederen verder 
gereed te maken. Voor deze werklieden heeft de 
hoofdcommissie eene goede huisvustiiiir buzorgd in 
bet (juurtiur Grunelle. Rue du Commerce. Wij 
waren iu de gelegenheid, eene schets te zien vau 
Ie geheele inwendige inrichting van het Neder
landsche gedeelte, en het bevreemd! ons alzoo 
niet, dat de keizerlijke commissie, aan welke de 
teekening ter goedkeuring moest worden onder
worpen , een allezins gunstig oordeel daarover 
uitgesproken heeft. 

Amsterdam. Inden loop dezer maand zal iu wer
king worden gesteld de op kolossalen voet ingerichte 
i)NederlandscheBeierseh-biur-bioiiwerij," dooreen* 
naamlooze vennootschap opgericht. I let hoofdgebouw 
is huig 110, brueil 18 en boog '21 Nudurl. ul, met 
ruim 300 vensters. Du kuiperij beeft eunu opper
vlakte van '2000 vierkante Nederl. el. De aanbouw 
heeft bijna twee jaren arbeids en ongeveer /' (illll.OOO 
gekost. Er zijn niet minder dan 9 millioen met-
selsteencn aan verbruikt, un de ijskelders zul
len . wanneer ze gevuld zijn , 2 inillineii Nederl. 
ponden ijs bevatten. Du gebouwen rusten op 
2800 palen; in du legkelders kunnen 12,500 
vaten bier geborgen worden, liet doel dezer 
brouwerij is zoowel bier voor het biiinenlamlscli 
gebruik als voor verzending naar Oost-en West-
Indië te fabriceeren. 

— Deze stad heuft buiten kijf uun tal van 
inrichtingen en vereenigingen . op elk terrein. 
In handel, in kunsten en wetenschappen is en 
blijft zij bovenaan. Daar wonen rijke mens, hen 
die als hut er op aan komt, wat kunnen en wi l 
len doen. Daar ziju de groote maatschapi ijeu. 
du geleerde academiën , de grootste handelaars , 
vooral in staatsschuldbrieven, gevestigd, endaar 
ziju avond aau avond vergaderingen van kunst
en vveteusebaplicvende en dito oefenende lieden. 

Onder de vereenigingen, die te weinig voor het 
openbaar leven van zich doen hooron , is ur eene 
die wij met een koet woord meur nlgemeen be
kend wenschen tu maken, en zelfs tot voorbeeld 
voor andere groote steden mogen aangeven. Zij 
draagt den naam vau: Architectura et Amicitiae, 
heeft ruim 30 leden, bestaat reeds 12jaren, ver
gadert iederen woensdagavond te 8 ure, werkt 
met ijver en leest niet ambitie op het gebied 
der Bouwkunst; want de leden hebben onder
ling een leescirkel gevormd un ontvangen weke
lijks of verdeden bij opbod jaarlijks de limivyjtuii-
digc boeken, brochures un plaatwijjdruji.éfiiv-
onder bet bereik hunner kas vallen. •-J"'.v.•-. \ 

Op vriendschappelijke wijze worden, *i:tf de 
geschillen of vraagstukken van den dag*.inBpTO- ' 
kun, voorlezingen over belangrijke muleiiv'ejftaV, 
cn vertalingen van wetenswaardige /.tV''H^«i.tV>r.l, 
van tijd tot tijd prijsvragen uitgeschreven, op-
metingen gedaan, dikwerf schetsontwerpen gele
verd, maar hoofdzakelijk worden daar de vrede, 
de vriendschap en de wederzijdsclie welwillendheid 
gekweekt en onderhouden door jeugdige bouw
kunstenaars, die elkander later in het u i kdadige 
leven ontmoeten. Wij zouden verschillende spre
kende voorbeelden kunnen noemen van het vele 
goede dat die vereeniging beoogt. — en werke
lijk voor zich heeft bereikt, maar wij zouden 
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dan wellicht haai' streven miskennen, want zij 
werkt hij voorkeur buiten het publiek en voor 
zich zelve. 

Het ware te wenschen, dat de jonge bouw
kundigen in elke stad van aanbelang het voor
beeld der genoemde vereeniging volgden , en 
zich ouderling meer aaneensloten en sterk maak
ten , dan zou vrij gewis in 't vervolg van tijd 
een einde gemaakt worden aan die allerafschu-
welijkste wangunst, aan die allernadeeligste han
delingen, waartoe sommige oudere bouwkundigen 
zich in onze dagen gerechtigd achten. 

Amhem. He afdeeling der maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst heeft op hare laatste 
vergadering van 10 dezer het ventileeren en ver
warmen van gebouwen ter sprake gebracht. 

s-Hertogenbosch. ln de voorgaande maand 
werd door den president der commissie ter res
tauratie van de St.-.huiskerk alhier , jhr. I. F. 
ridder de van der Srhueren , bet ridderkruis dei-
orde van 'len Nederl. Leeuw op de borst ge
hecht \an den 1 r I.. Venemaii, den kunste
naar die zooveel tot het herstel der hoofdkerk 
beeft bijgedragen, en die een leerling als de 
heer L. C. Hezenmans heeft gevormd, door wien 
thans hei werk der restauratie wordt voorgezet. 

Door jhr. mr. E. van Meeuwen werd vervol
gens een gouden uurwerk overhandigd aan een 
der beste werkgezellen . L. van Niinen , die o. a. 
liet uitmuntend baldaquin heeft gebeiteld, dat op 
de Londensche wereldtentoonstelling met den 
eersten prijs bekroond i s , en thans het noorder
portaal der St.-Janskerk versiert. 

Dordrecht. Aan den afgetreden gemeente-
architect G. N . Itz. , is op 31 December j . I. als 
blijk van hoogachting een prachtigen armstoel 
en album aangeboden door leerlingen der voor
malige bouwkundige teekcnschool. 

I N G E Z 0 N D E N . 

Amsterdam, 5 J a n u a r i , 1S07. 
Aan den Itedacteur van het Weekblad 

De Opmerker! 
Mag ik l'WIM. beleefd verweken, om ter vei-diiideliiking 

als antwoord san den schrijver van deu Amsterdamaohe brief, 
pett-ekend L. 3. V, voorkomende in no. 40 van liet weekblad 
be Opmerker, ia het eerstvolgende nummer mede te deelen 
d.-it er eeuige abuizen voorkomen in het interessante bericht, 
betreffende "den houw van een nieuw weeshuis voor de Ne-
derduitsche Hervormde diaconie alhier, en w é l : 

lo. Kr heeft iianv.-uikclijk geen plan bestaan tot het 
uitschrijven vnu eene prijsvraag, ilit kan eea voorstel 
worden van uitere overweging; op lieden of vroeger 
niet aan de orde. 

Uo. Kr zijn niet vele bouwmeesters en werkbazen diake-
kcucu ; dit bepaalt zich tot enkele personen, die in 
geen geval benoorden tot de vergadering duor den 
schrijver bedoeld. 

8o. Kr is geene nominatie van architecten gemaakt op 
de wijze, als wordt, voorgesteld. Zes namen zijn ge
noemd en daaruit is een drietal geformeerd. 

4u. Niet ieder diaken, lid van de vergadering, maar 
ilechts eene commissie van eeuige leden, toegevoegd 
aan de gecommitteerden tot het bestuur over het 
iliai-onieweeslmis, is de behandeling dezer zaak opge
dragen. 

.»o. Kr heeft zieli geen onderkruiper-architect aangebo
den . om lu-t gesticht voor niets te bouwen. 

fin. Het drietal, waaruit de heer tioih-frny is gekozen, 
bestond aiet uit de heeren Godefroy, I.eliuiall eu 
Outshoorn. maar wel uit de heeren A . N . Godefroy, 
3. vau .Moiu-ik en t'. Outshoorn. Ook hier du» eeu 
abuis met den naam. 

De raad van den schrijver van den Amstcrilaiusehi-n 
brief, zal de commissie zeker gaarne aannemen. Wie 
zon niet wenschen. dat het geld up tafel ligt, eer 
uien begint: Alleen wekte het mijne verwouderiugop 
nieuw, dat het Ains te l - l lü te l nuk hiel- weer teu voor

beeld strekt; dat gibimw schijnt den schrijver ti- hin
deren ; men sou bijna gclooven ilat het zijn vrij uit
zicht up deu Amstel heeft hi-leanaerd. 

7u. Ilit getal slianni-ii als vuurheeht gesteld, is alzun 
veel te grout, tiaar de euiumissie bestaat uit eeu klein 
aantal leden. 

Met de opneming dezer regelen iu uw weekblad 
zult t ' W K d . zeer verplichten. 

I W K i l l l v . Dieneer, 
G . II. K U I P K K . 

Varia. 
Gebruik van staal voor bruggen en sche

pen. Over het :tlj_r*'!iieeii wordt ^unsti^ gedacht 
)et gebruik van staal voor bruggen en 

hoi 'wt'1 men i l i 1 ufmntinpMi daarbij niet 
;er durft ti' stellen dan bij ijzercon-
Zelfs beeft de Board "f trade als 

•omwieii dat bet materiaal eener con-
M't/.ij hiervoor ijzer of staal gebruikt 

y ' i i immer ^rootere belasting niajr draden 
ijf ton | i e r vierk, Kug. duim. (S kilo per 
streep). 

• bepaling, die het gebruik van staal zeer 
perkt. moet ten deele geweten worden aan 

hte soorten van staal, die dikwijls geleverd 
wordi^i eu wier weerstand dan nok niet grooter 
i - da/ van goed smeedijzer. .Maar voor eeu deel 

rnoct de vrees, die velen terughoudt van staal 
gebruik te maken , worden toegeschreven aan het 
onvoldoende der proeven , die tot nog toe met dit 
materiaal zijn genomen en waardoor men dus 
« priori niet durft te bepalen tot welke grens 
men mag gaan zonder de zekerheid der construc
tie twijfelachtig te maken, hi Engeland heelt 
men in den laatsten tijd het oog bepaald op dit 
punt gevestigd en met grond mag men verwach-
toen dat wij spoedig niet moer zekerheid een 
oordeel kunnen vellen over het al of niet voor-
deeligo van bet uitsluitend of gedeeltelijk gebruik 
van staal voor bruggen en schepen. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 
Iloiirierdafr;, IA J a n u a r i . 

Ten Mi ure. op het Raadhuis te Middelharnis: het op-
hoogen en gedeeltelijk begrinden v;m ruim 6800 ellen weg, 
gelegen in den Polder bet Oudeland van Middelhnrnis. 

ItoiMlcrflag, 17 J a n u a r i . 
in een der lokalen van Int ministerie van biiiueiiinudschc 

/aken te 's Huge: het makeu cn opstellen van twee draai
bruggen en liet uitvoeren vau de daarmede in verband staande 
werken in dc gemeente l'trccht, voor deu spoorweg vau 
Utrecht tot Hostel. 

1 ' r i j i l a a . 1% J a n u a r i . 
Teu 10 ure, aan liet lokaal van Int provinciaal bestuur 

te Middelburg: het onderhouden van al de werken behoo
rende tol het kanaal door Zuid-lieveland, gedurende Int 
jaar 1SÜ7-

M a a m l a g , 21 J a n u a r i . 
Teu 12 ure, ten huize van tien logementhouder K. de 

Graal' te lleino: Int houwen eener kerk aldaar. 
t ' n i i i i e i - f ! : t 2 4 J a n u a r i . 

Ten 12 ure, iu een der lokalen van het ministerie vnu 
binnenlnudschc znkeu te 's Hage: het houweu van waeliteis-
wouingen, het maken vau perrons eu het uitvoeren van 
eenige andere werken vonr het gedeelte van Leeuwarden 
tot Groningen vau deu spoorweg van Ilarlingen naar de 
Hniinovcrschc greu/.cii. 

V i j f i a j : . 25 J a n u a r i . 
Teu 12 ure, aan het lokaal van het prov. bestuur te 

Zwolle: liet uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen 
aan de kunstwerken , gehouwen enz. der Dedeinsvaart eu 
hare zijtakken, gedurende 1807-

Y r i i d a g , 25 J a i i u a i l . 
Ten l ure, aau het Kaadlmis tc Rotterdam: liet maken 

van eeue ijzeren draaibrug en andere ijzerwerken voor dc ver
bouwing van de Lcuvebnig. 

DoiHlerdug, tl J a n u a r i . 
Ten 12 ure, iu een der Lokalen van het ministerie van 

biniienlaiidsclie zaken: lo. liet vervaardigen, leveren eu stel-
Ion vau den l.fzeren lioveuhouw eener dubbele draaibrug 
vour gewoon vervoer, iu den 's GraYcndeelscheu weg, over 
den mond der ontworpen spoorvveghaveu aan de Oude Maas 
tc Dubbeldam; 2o. het bouwen van eene bergplaats voor 
hout tc Tilburg. 

Yrljt la*- p I Februar i . 
Ann dc bureaux vau den belgischen grooten centrnalspoor-

weg te Brussel: het inakeii van eene hazaltkade en behoo
rende werken, hij het station te Moerdijk. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op 31 D c c , op het raadhuis te Zutfen: de levering van 

45—500X10 straatkeijen , 14/16 duim, waarvoor de volgende 
iuschrij vingen: 

Ouenast Stcnzelb. liazalt. 
A. Ko|>er en zoon te Schiedam f #8.50 /'fï(J.70 / 52.53 
II. II. Beltman, Deventer '„ Ü8.50 '„ (ÏU.50 „ 5 7 . -
T . .1. Smits .Izu., Dordrecht ., 88.811 „ « 2 . 9 4 „ 5 2 . 4 0 
1'. Laugevcld I*/., Hnrdinxveld „ 88.45 „ (Ï2.45 „ 52.115 
Gebr. Thijsseu , Tilburg „ 79.U5 
A. J . nterwijk, Zutfen | „ 68.66 „ 59.29 
Kloosen v. Liiuburgb, Rotterdam „ 62.83 „ 5 2 . 5 0 
M . ('. Ilofiuan Az . , Slicdrecht „ 5 9 . 7 5 

Ken inschrijvhigbiljet van onwaarde. 
De leverantie vau 45,000 que nasi kcijru is gegund aau 

Gebr. Thijsseu te Tilburg VOOT ƒ 79.95 per mille. 
Op f! Jan. , op het Raadhuis te 'sllage: het onderhoud 

tier straat, grind-, schelp- cu puin. wegen over 1867. Vau 
dc 6 ingekomen hilletteu vau inschrijving, was bet laagste 
van den heer Martijn, tc 's hage, voor ƒ 21.799. 

Op ii dan., aau het lokaal van liet Provinciaal Best uur te 
's Gravenhage: het onderhouden van de gebouwen en sau-
hoorighedeii behoorende tot de Arroiulissentents-lteglhauk te 
Dordrecht, provincie Zuid-Holland, gedurende de jareu 1807 
tot 1H69, ingaande met den dag der goed keuring van de 
aanbesteding, en eindigende den laatsten December 1869. 
Daarvoor waren vier inschrijviugsbiljerteu Ingekomen. De 
minste inschrijver was A. Bodhoil', te Dordrecht, voor de 
som vau ƒ 1417 per jaar. 

Advertenties. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

BURGEMEESTER E X WETHOUDERS V A N BOT
TERDAM zijn voornemens, op Vrijdag den 25 
Januari 1807, des namiddags ten 1 ure, ten 
Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het HAKEN van eene IJZEREN DRAAI
BRUG en andere IJZERWERKEN, voor de 
verbouwing van de Leuvebrug; 

alles nader omschreven in liet bestek, de voor
waarden en de teekeningen die, van beden af. 
op de gewone darren en uren, ter lezing liggen 
op de plaatselijke secretarie en het stads-timmerhais 
te Rotterdam, en welk bestek en voorwaarden 
niet teekening voor den prijs van f 1.— verkrijg
baar zijn bij de Wed. I*. V A N W A E S I I E R O E en Zoox, 
li.'okdrukkers in den Houttuin, wijk I I , n". 194. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aau 
gemeld timmerhuis. 

BOUW A R T I K E L E N . 
Ondeigeteekende beveelt zich aan tot het leve

ren van ENGELSCHE STEENEN P I JP EN , REU-
K E l . O O / E TOESTELLEN' , TERRA COTTA HOUW-
VERSIERSELEN en St i l t lORSTEENTOPPEN, EN
GELSCHE TEGELS voor P A R K E T V L O E R E N en 
MI'REN. (1EWALSI) OEI IGI'REERI) en GESCHIL
DERD VENSTERGLAS. O R N E M E N T E N , LIJSTEN'. 
CONSOLES en PLAFOND ROSEÏTEN van PAPIER-
MACHE en CARTON-PIERRE, B A D K U I P E N , V E N -
TII.ATEERS . GEGALVANISEERD IJZERWERK . 
RAAMROEDEN van KOPER, ZINK en IJZER, ZINK
WERK en ORNEMENTEN vau ZINK, TOREN-, 
SCHEEPS-en andere K L O K K E N van brons en staal. 
IJZERWERK in Gothieken stijl, STALIIOUW-AHTI-
KKLF.N, oprollende LUIKEN of B L I N D E N , houten 
P A R K E T - V L O E R E N . Gevlochten V L A S R A A M -
KOORD. S P R E E K H U I Z E N , PATENT ASPHALT-
VILT voor Dakbedekking en RROOGIIA ARVILT 
voor Stoomwerktuigen, Electro Metalieke VERF-
OLIEen HRONSARTIKELEN,SLOTEN,HENGSELS. 
DEURKNOPPEN. ESPAONl(LETTEN, en vers.-hil-
leiule IJZER- en K O P E R W E R K . — Modellen van 
deze en veel andere Bouwartikelen zijn ter be
zichtiging voorhanden: bestellingen worden niet 
zorg uitgevoerd. 

A M S T E R D A M , 

00 Amstel (Krwleiiiiiarkt.) 

I>. . 1 . v a n d o n I t l t l M V 

B E C K E R &, B U D D I X G H 

te ARNHEM. 
Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen

ten voor den W A T E R S T A A T , H E G E N I E , H E X A A X I . E O 

V A N S l ' O O R W E C E X 011 O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r's B a lansen, 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

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

V O O R 

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

SP00RWEGREIZIGERS. 
INHOUD: I". Wet houdende bepalingen om

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

ƒ - * 5 . 

G E O C T R O Y E E R D E 

INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN. 
^ De Ondergeteekendeii berichten bij deze, dat bij ben vervaardigd worden en ver-
* 'krip/huur ziju G E O C T R O Y E E R D E INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN 

met aanvoer van versche lucht, door middel vau holle roosters; deze H A A R D E N geven 
25 percent meer warmte dan do thans bestaande, zonder vermeerdering der brandstol'. 

Maken hij dezen Heeren Bouwmeesters opmerkzaam, om bij het bouwen van nieuwe SCHOOR-
S T E E N E N , die te voorzien van eene Luchtbuis. 

R o T T K i t i i A M , 1800. I t W K S T K I V en Co. 

ALBUM VAN BOUWKUNDIGE SCHETSEN EN ONTWERPEN^ 
Uitgegeven dour eu under Redactie van .1. H. Leliman, Architect teAnisterilani. 

De Redactie verzoekt, onder referte aan vroegere advertentiëu , beleefd en dringend om de terug
zending aun baar adres vun de proefplaten . die aan bare kunst vrienden sedert lang zijn aangeboden 
en verzekert dat de toezending van de tweede helft des dorden deels zal geschieden, zoodra de graveur 
aau zijne verplichtingen zal hebben voldaan. 

De inteekening blijtt alsnog opengesteld op de vroegere voorwaarden. 

Tweede jaargang. N°. 3. 

Wrstbijil (rer*«f|d trfhrm Zatmlag hij 
II. t . T H W I K l e \ n . h c m . 

Prijj jnr f •Hitst lianro f, JI. / l.'l . 

19 Januari 1867. 

len ikoiittrt tick tnr « i j n r p i | . 
Micrttilüa ku l» / -.JO (irfetciia rt|cl 

cn f -.45 toor itftl eo cei S". 

WEEOLAD voor ARCHITECTEN, DTGENIEURS, FABRIKAIfTEU, AAOEMERS & WEROAZEI. 
U i t g e g e v e n o n d e r f e d t v c t i e v a n F . W . V A N G E N D T J G z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBUKGH, C. J. VAN D00EN, J. G. VAN;GENDT Jr., J . H. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. K00RDA VAN EISINGA, H. P. VOGEL. 

DE NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 
PALEIS VOOR VOLKSVLIJT. 

Een oordeel over haar prospectus, hare prijs-
uitschrijving en haar gebouw. 

door 
J. H. L E L I M A N . 

11. 
Hare prijsttitschrijring. 

Dadelijk na de volteekening van het voor de 
stichting en den bouw verlangde millioen, is de 
directie overgegaan , (zoo leest men op bl. 35JS 
jaargang 1850 van haar tijdschrift) tot het be
noemen eener commissie, »die der directie be
hulpzaam zou zijn, om de prijsvraag voor den bouw 
van het paleis, bedoeld bij art. 7 der statuten 
op te stellen.'' 

Zeer gelukkig was de keuze van de drie hee
ren : VVarnsinck , de Groef en Godefroy. Terecht 
mocht de heer voorzitter ter I ' algemeene ver
gadering van ben zeggen , dat zij waren : »de drie 
bouwkundigen, van wieu het voldoende is de 
namen te noemen, om verzekerd te zijn, dat van 
dien kant niets zal ontbreken noch worden ver
zuimd." 

Deze 1" vergadering kenmerkte zich door geen 
ander belangrijk feit, dan door de goedkeuring 
van het directie-voorstel, waarvan wij vroeger 
spraken, tot betaling eener schadeloosstelling van 
f 25.000, of 2j"/„ van bet ingeschreven millioen, 
aan de Vereeniging voor Volksvlijt. 

De prijsvraag zelve is overgedrukt op bl. 358 
^an nieergenoemden jaargang. 

Wij ontleenen daaraan dc navolgende hoofd
punten, voornamelijk oin te herinneren, dat de 
directie, evenmin als de drie genoemde archi
tecten, aanvankelijk het oog had op een gebouw 
van ijzer cn glas. 

Er staat in het programma: Het terrein is 
groot 4 bunders. Dc bebouwde oppervlakte mag 
zonder de binnenplaatsen één bunder of 10.000 
vierk. ellen niet overschrijden. Men verlangt: 
A. Een monumentaal voorgebouw, met zalen 

voor de ontvangst der koninklijke familie, 
voor de leden der vereeniging met hunne 
dames , voor de directie en de bureaux dei-
administratie, woningen voorde hoofdbeamb
ten, spreekkamers en verdere accessoiren. 

Ongeveer twintig zalen, die op twee ver
diepingen kunnen worden aangebracht, af
wisselend van 150 tot 250 vierk. ellen 
oppervlakte ieder. 

Een centraal- of tentoonstellingsgebouw van 
ongeveer 7000 vierkante ellen oppervlakte, 
waarin eene gaanderij van hoogstens 8 el 
breedte en bevattende twee verversching-
zalen. De toegangen, alsmede de trappen, 
vestibules en commuuicatiën moeten zijn in 
voldoend aantal, behoorlijk ru im, gemakke
lijk en goed verlicht, verder de noodige re-

B 

C. 

tirades, goed verlicht en voorzien van lucht-
verversching. 

De samenstelling moet zijn hecht en sier
lijk, cn zooveel mogelijk brandvrij. 

De lioolililispositien en de aanwijzing der 
bouwstoffen moeten duidelijk zijn omschre
ven en aangewezen, zoo ook de wijze van 
verwarming en luchtvervcrsching. 

Voor het de bekroning waardig of best. 
gekeurd ontwerp wordt uitgeloofd eene premie 
van duizend gulden, terwijl aan ieder van 
de twee der bekroning meest nabijkomende 
ontwerpen, zal worden toegekend een ac-
ccssit van driehonderd gulden. 

I Deze prijsvraag, waarbij geene bouwsom is 
; bepaald, werd uitgeschreven 1 September 1850. 
| De stukken werden ingewacht vóór ultimo De-
i cember desselfden jaars, terwijl alle bouwktindi-
I gen tot de mededinging werden iiitgenoodigd. 

Wat was de bedoeling van de stellers van dit 
programma .'• 

Naar onze meening niet anders dan een ge
bouw, welks vorm, gehalte en materialen, een 
monumentaal aanzien geven zou en derhalve uit 
berg- en baksteen bestaan moest. Waarom de 
bouwsom niet is genoemd en er toch eene glo
bale raming buiten de fundeeringswerken werd 
gevraagd, begrijpen wij niet; vooral niet omdat 
reeds lang vóór de uitschrijving der prijsvraag in 
art. 8 der statuten van de geldleening, het kapi
taal OJI hoogstens É É N M I L L I O E N G U L D E N vastge
steld en als basis der onderneming, en dus wel 
degelijk ook voor de prijsvraag, was aangenomen 

7'ien mededingende ontwerpen werden bij tijds 
ingezonden. Wie herinnert zich niet met het 
meeste genoegen de tentoonstelling der teeke
ningen op de algemeene vergadering van deel
hebbers, gehouden iu 't lokaal Diligentia alhier, 
den 18 Februari 1857, als zeer juist »de uit
muntende vruchten der prijsuitschqjvinggenoemd." 

Wie huldigde niet den ijver van dat tiental 
inzenders, die al len, zonder onderscheid, het 
antwoord op het verzoek van den beer architect 
G. B. Salm, tot nadere omschrijving der prijs
vraag, hadden gehoord , toen I)r. Sarphati als 
voorzitter zeide: «dat de ontwerpers der prijs
vraag opzettelijk de bouwkunstenaars zoo weinig 
mogelijk in hunne ontwerpen hebben willen be
perken , opdat bet genie volkomene vrijheid zoude 
hebben om zich te uiten?" (bl. 504, 1850.) 

Herinnert zich niet iedereen, die op die 1' verga
dering tegenwoordig was, de woorden in het afzon
derlijk prospectus op bl. 15 te lezen: »Het is 
niet de pracht, niet de grootte of rijkdom, welke 
wij hierbij wenschen op den voorgrond te zien. 
«Een paleis te stichten , dat grooter is dan onze 
behoeften en iu omvang en weelde niet soortge
lijke stichtingen buitenslands wil wedijveren, 
ware eene onverschoonbare dwaasheid," en voe
gen wij er bij : eene onmogelijkheid ten overstaan 
van de vastgestelde bouwsom. En hoe heeft men 
in dit opzicht woord gehouden/ 

De lezer beslisse. Niemand zijn zeker de woorden 
ontgaan, uitgesproken op de algemeene openbare 
vergadering van 10 en 11 December 1850, in 

! het Park te Amsterdam door den voorzitter-direc-
; teur, en overgedrukt op bl . 544 , jaargang 1856: 
I «Wanneer op den vastgestelden tijd een doelmatig 
j ontwerp in antwoord op die prijsvraag ontvan-
I gen is, en de bestekken daarnaar opgemaakt zijn, 

dan eerst kan met breken en bouwen worden 
j begonnen." Wel een bewijs dat de directie het 

goede plan had, zich met de ontwerpers van 
het bekroonde, of de best gekeurde antwoorden, 
in betrekking tc stellen. 

En hoe heeft men in dit opzicht woord ge
houden ? De lezer beslisse alwéér. 

Hier mag der directie het verzuim worden 
herinnerd, dat zij in haar eigen tijdschrift van 
den afloop des wedstrijds en der prijsvraag niets 
anders openbaar maakte, dan de spreuken der 
10 ontwerpen, die op bl. 120, jaargang 1857, te 
lezen staan. Wij hebben er niets anders van 
kunnen vinden. 

Hoe was de afloop der beoordeeling, opgedra-
I gen aan de heeren D. D. Buchler, W . E. G. N . 
j Camp, A. N . Godefroy, B. de Greef Jr. , F. Mol-
I kenboer, J. Warnsinck en J. Wittering (alpha-

betisch gesteld) ? 
Wij schrijven uit het rapport dezer commissie, 

I uitgebracht 8 Apr i l 1857, ons door vriendelijke 
band van een der beoordeelaars verstrekt, het 
navolgende over: 

«De uitslag van haar onderzoek laat zich re-
sumecren als volgt: 

«Naar het eenparig oordeel der commissie kan 
aan geen der tien aan haar oordeel onderworpen 
projecten de volledige bekroning worden toege
kend, daar geen hunner zoodanige uitstekende 
verdiensten bezit, o m , met het oog op de be
palingen van het programma, ter uitvoering te 
kunnen worden aanbevolen. 

«Bij geen dezer projecten is op volledige wijze 
aan den inhoud van het programma voldaan. 
Nogtans hebben sommige hunner genoegzame 
verdiensten, om in aanmerking te kunnen komen 
voor de bij het programma uitgeloofde accessits, 
waartoe de commissie bij meerderheid van stem
men vermeent te mogen aanbevelen (naar alpha-
betische rangorde geschikt) de ontwerpen met 
de spreuken: Bouwkundige studie, Kohinoor, 
Sijverheid en kunst gewijd, bij welke ontwerpen 
van de bij het programma gestelde voorwaarden 
het minst is afgeweken. 

«Wijders heeft zich hare aandacht nog geves
tigd op de ontwerpen (alphabetisch gerangschikt): 
Cest l'induitrie enz., liet strekke tot roem enz., 
In fide Constant enz., Een kubus op welks voor
vlak bet getal 10, bij welke ontwerpen nogtans 
de bij liet programma gestelde te bebouwen 
oppervlakte in meer of mindere mate is over
schreden. 

«De drie overige ontwerpen, als: Hecht en 
sierlijk enz., Nooit wordt er goed beleid enz., 
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Templum pacis cn:. zijn niet in aanmerking 
gekomen. 

«De commissie vermeent hare taak hiermede 
volbracht te hebben, en laat gaarne aan de directie 
der Vereeniging de beslissing over omtrent de 
wijze, waarop dc inzenders der in de eerste 
plaats genoemde ontwerpen voor hunnen arbeid 
zullen beloond worden." 

Volgen de naamteekeningen van de leden der 
commissie. 

Het voorstel der commissie was derhalve geen 
prijs van f 1000 toe te kennen — maar de drie 
in de eerste plaats genoemde ontwerpen voor 
dc uitgeloofde accessits in aanmerking te doen 
komen. 

Directeuren van het Paleis voor Volksvlijt waren, 
blijkens een schrijven, den l " ' 1 " 1 Juli 1857 aan de 
commissie van beoordeeling gericht, dus na ruim 
drie maanden beraad, van een ander gevoelen. Zij 
kenden de drie eerstgenoemde ontwerpen iedereen 
accessit van f 300 toe, en boden aan de vier 
volgende zonder aanleiding of voorstel, ieder een 
premie van f 300 aan. voor den afstand hunner 
teekeningen. Was het denkbeeld loffelijk dc be
looningen breed uit te meten, waarom dan de 
drie laatsten geheel uitgesloten ? Alzoo zouden 
zeven ontwerpen tot de som van f '2100 in het 
bezit der directie kunnen geraken , terwijl het 
prijsprogramma van een prijs a f 1000 voor bet 
best gekeurd ontwerp, en van twee accessits, 
ieder ïi f 300 — dus te zamen van f 1000 — 
gewaagde. Geen enkel ontwerp dat volledig 
was , en toch wordt er f 500 meer aangeboden 
dan het bedrag van den uitgeloofden prijs eu de 
accessits beliep. 

Ofschoon wij iedere rechtmatige hulde aan beant-
woorders van prijsvragen waardeeren, valt het in 
het oog, dat directeuren de vier ontwerpen, die 
de commissie zeer zachtkens in dc tweede plaats 
noemde , als op ééne lijn stellen met de drie best 
gekeurde, waaronder: Kohinoor, door den heer 
architect A. J. Sevenhuijscn ingezonden, terwijl 
onder de vier later volgende antwoorden, waarop 
de commissie «wijders hare aandacht nog had 
gevestigd," het ontwerp vóórkwam gemerkt: 
Het strekkc tot roem van Nederland, ingezonden 
door den heer architect C. Outshoorn. Deze me
dedinger had in kolomstijl een steenen vierkan
ten voorgebouw met een plein iu 't midden, 
ontworpen; daarachter was een gang en wéér 
daarachter vindt men eene langwerpige expositie
zaal , met ronde einden aan dc smalle zijden. 
Ofschoon dit ontwerp, uit drie afzonderlijke 
blokken of deelen bestaande, allen achter' elkander 
gelegen, zijne eigenaardige verdiensten heeft en 
ragfijn was geteekend, kan ik het gehalte met 
den besten wil evenals de beoordeelaars niet 
bijzonder prijzen. 

Kohinoor daarentegen heeft den grondvorm na
genoeg overeenkomende met het thans gebouwde 
paleis. Ziehier in hoofdzaak hoe het is. 

a. Eene groote zaal met ijzeren bekapping, inge
sloten door steenen gebouwen van twee verdie
pingen, bevattende de verlangde 20 stuks bijza
l en , ieder van 150 a 200 vierk. el grondvlakte. 

b. Een steenen monumentaal voorgebouw , met 
grootschen ingang en ingericht voor de ver
langde zalen , tot ontvangst der Koninklijke fa
mil ie , voor de directie, de leden enz. 

In de as van dit voorgebouw was aan dc 
achterzijde een halfronde iniddeiivleugel uitge
bouwd, waarin zich de restauratiën, enz. bevonden. 
Met één woord: Kohinoor was een fraai ontwerp, 
naar onze ineening bet best van allen, en toch 
wordt dit plan door de directie op ééne lijn ge
zet met de zes andere ontwerpen, en gelijk deze, 
aangekocht voor f 300, overeenkomende met 300 
centen per dag arbeid. 

En wat was het resultaat der prijsiiitschrijving 
en het antwoord aan de heeren mededingers ? 

Op de derde algemeene vergadering van deel
hebbers, den 2 2 " " Apr i l 1858, wordt bericht 
(zie jaargang 1858 bl. 295): 

«Dat de heer .1. (lees C.) Outshoorn, door den 
Raad van Toezicht tot architect bij deze maat
schappij benoemd, cn aan wien de vervaardiging 
van een nieuw ontwerp was opgedragen, door 
eene zware ziekte, tijdens eene reize met den 
directeur Bleekrode om de voornaamste tentoon
stellingsgebouwen van Europa te bezoeken, ge
durende cenigen tijd verhinderd werd daaraan 
gevolg te geven. De laatste bezwaren is men 
echter gelukkig te boven gekomen, cn bet He-
stuur is thans in bet b3z . i t van een volledig 
ontwerp." 

Dat was dezelfde vergadering, waarin de voor
zitter op eene tot hein gerichte vraag categorisch 

antwoordde (bl. 300, 1858): «dat het kapitaal 
toereikend i s , om zonder onvoorziene gevallen 
een degelijk gebouw op te richten, dat eene op
pervlakte van ongeveer 8000 vierk. Ned. ellen 
zal beslaan." Maar er is meer noodig te weten 
voor bet juist beoordeelen van den gang der 
stichting en den alloop der prijsiiitschrijving voor 
een Paleis voor Volksvlijt. 

In de memorie van 13 Juli 1858, van den 
voorzitter, wijlen D r . S. Sarphati, aan den gemeen
teraad, lezen wi j : «Door de opgenoemde omstan
digheden en verzinsels werd intusschen bet ver
trouwen in deze onderneming zoo geschokt, dat 
de aandeelen, eens boven pari gevraagd, voor 
05 a 75 pCt werden verkocht, hoezeer men aan 
de gunstige finunriëele uitkomsten thans niet meer 
dan vroeger behoeft te twijfelen, liet eigenlijke 
tentoonstellingsgebouw zal zijn in het midden 
breed 80, en lang 130 ellen, het zal eene opper
vlakte beslaan van circa 7800 vierk. ellen en zoo 
geplaatst en ingericht zijn, dat bet later, des 
noodig, kau worden vergroot." Deze voorwaarde 
van het programma was uitmuntend door het ont
werp Kohinoor nagekomen. Wij lezen verder: 
dat den 7'1''" September 1858 de eerste paal, in 
tegenwoordigheid van vele leden uit bet Vorsten
huis van Oranje is ingeslagen. He stukken en 
toespraken, voorkomende in den jaargang 1858 
van het tijdschrift, zijn allerbelangrijkst van in
houd. Hier en daar in wad wat erg gezwollen 
stijl geschreven, ademen de redevoeringen altijd 
ecu Hinken geest. «Voor Amsterdam", zoo 
zei de voorzitter-directeur, «is deze dag vooral 
onvergetelijk. De eervolle taak om den bouw van 
cene zoo groote en kostbare stichting te besturen, 
is vooral zwaar, omdat de fouten in deu aan
vang begaan, niet of zelden zijn te herstellen; 
omdat het bestek eenmaal vastgesteld en het 
werk begonnen zijnde, er weinig en meestal niets 
valt te veranderen." En verder op bl. 430: »Het 
op te richten Paleis moet én door zijne construc
tie, èn door dc omgeving, aan het hooge doel, 
waarvoor het bestemd is , én aan de waardigheid 
van het Vaderland beantwoorden," en ten slotte: 
«dat liet Paleis voor Volksvlijt, naar menschelijke 
berekening, aan alle billijke eischen zal voldoen." 
«Zoo valle dan deze Utrechtsche poort (bl. 432), 

om plaats te maken voor een monument, 
dat eene schakel vormt in de keten dier groote 
stichtingen, welke het menschehjk genie thans 
opricht ter eere Gods en tot nut der wereld." 

Tule, celer et jucunde, dat i s : zeker, snel 
en aangenaam zou het Paleis worden gebouwd. 
en met deze veelbelovende woorden werd « O X I I E R 
D E I X W A C I 1 T 1 X G V A X onus Z E G E N " «den geloovigen" 
het begin van den ophouw van liet Paleis voor 
Volksvlijt in mijne dierbare geboortestad verkondigd. 

Al bet hierboven ïiitgesehreveiie is en blijft 
geschiedenis : het zijn feiten , en daaraan is, zelfs 
met de meeste welwillendheid voor personen, niets 
hoegenaamd , te doen of te wijzigen. 

Wij gaan onze conclusie trekken ten opzichte 
der prijsiiitschrijving voor één Paleis voor Volks
vlijt, en hebben daarbij natuurlijk te spreken over 
dc handelingen der directie tegenover negen der 
mededingers; want één van ben, de heer Outs
hoorn, is benoemd tot architect der maatschappij, 
zonder dat zijn ontwerp zelfs onder de oYt'e best 
gekeurde voorkwam. 

Was deze handeling verklaarbaar.' Wij ont
kennen dit ten sterkste. juist omdat, wij niet 
hebben gedongen naar prijs ol' premiën, en hier 
opkomen voor ben, die de beste ontwerpen hadden 
geleverd. Waar de Commissie drie ontwerpen 
als de beste had aangewezen mi deze alle drie 
op eene lijn had geplaatst, was de directie zede
lijk verplicht geweest, zich met een der drie 
ontwerpers in betrekking te stellen, en wie bad 
allereerst in aanmerking moeten komen.' 

De ontwerper van: Kohinoor! En waarom.' 
Omdat de uitkomst het heelt bewezen, dat èn 
de directie èn haar architect dit. antwoord op de 
prijsvraag, ingezonden door een bouwmeester, die 
thans aan eene treurige ziekte lijdende i s , in 
meer dan één opzicht van nabij hebben ge
volgd. Wij zijn het niet alleen, die deze ineening 
koesteren. 

Het bewijs is niet moeielijk tc leveren; het is 
gerccdelijk op te maken wanneer men Kohinoor 
en bet gestichte Paleis naast elkander oordeelt, 
zooals velen dat door de gewaardeerde vriendelijk
heid van den heer aannemer G. II. Kuiper, op de 
vergadering der afdeeling Amsterdam van de 
Maatschappij tot bevordering der Houwkunst, in 
November I. I., hebben kunnen doen en gedaan 
hebben, 't Is waar, men kwam in deze wat laat, 
maar uiet te laat voor de waarheid. 

De Commissie van redactie der prijsvraag 
bedoelt een gebouw , welks «samenstelling hecht 
en sierlijk en zooveel mogelijk brandvrij" moest 
zijn. Geen barer leden — wij zijn er vrij zeker 
van — dacht bet ijzer anders toe te passen 
dan als ondergeschikt bouwmateriaal, De prijs
vraag verlangde, gelijk reeds is gezegd, een monu
mentaal voorgebouw, benevens twintig zalen, ge
legen bij eene centrale expositiezaal. En iledirectie, 
toenmaals vertegenwoordigd door vijf achtens
waardige mannen, die directie met een Raad van 
Toezicht in den rug, slaat geen acht op de wel
bestudeerde voorwaarden, die door de drie 
geachte architecten, stellers van het prijspro-
gi anima, na rijp beraad en in vereeniging met den 
voorzitter Sarphati. zijn vastgesteld. Zij belast 
den heer Outshoorn met het ontwerpen van een 
ijzeren paleis. De lieer Outshoorn. nauw te
ruggekeerd uit de voorname expositie-paleizen 
in Europa, voldoet aan hare wenschen, en levert 
ten genoegc zijner directie en in afwijking van 
zijn eigen mededingend project, een plan waar 
bijna alles van ijler is saamgesteld. Wij stip
pen dit aau: 1". om de plotselinge ommekeer te 
constateeren. die de heer Outshoorn na zijne 
reize en studie buitenlands aan den dag legde; 
en 2" om te herinneren, dat de directie hare e i 
gene prijsiiitschrijving als met voeten trad , want 
de concept-prijsvraag, door Dr. Sarphati met 
ei«;en band geschreven, is nog in wezen. En wie 
van deze zeer belangrijke toedracht meer wi l 
welen, vergelijke het prijsprogramma met het 
gebouw, dal thans voor ieders belangstellenden 
blik openstaat, eu beschoiiwc met onpartijdige aan
dacht daarbij de ontwerpen «Kohinoor" en «Het 
strekkc tot roem" enz. 

Waartoe die ommekeer des bouwmeesters? 
Was de prijsvraag, haar inbond, haar doel niet 
in den haak? Wij ineenen het tegendeel. Zou 
de prijsvraag slechts voor de leus hebben ge
diend? Ook dat was niet aanteiienien , ofschoon de 
uitkomst en de tijd deze in verdenking hebben 
gebracht. Waren soms de omstandigheden ver
anderd .' Naar ons oordeel was dat geenszins het 
geval. Integendeel, er is aan de billijke eischen 
der directie door het gemeentebestuur ruim en breed 
voldaan; men denke slechts aan den afstand van 
vele bunders grond voor de ondernemingen van 
Dr. Sarphati, tot deu spotprijs van ongeveer tien 
cents de vierkante Nederlandsche el. 

Wij aarzelen te antwoorden op de vragen : 
waartoe die plotselinge en onverklaarbare omme
keer en waar lag de reden dat men de bepalingen 
der prijsvraag had verlaten ? 

Niettemin erkennen wij hot gaarne, dat in den 
heer Outshoorn een kundig bouwmeester was ge
vonden voor den bouw van een paleis. Hij had 
bewezen een man van zaken en van zessen klaar 
te zijn; hij kon al zijn tijd voor dat paleis be
schikbaar stellen. Vriendelijk en altijd bereid 
als hij was en is, anderen over zijn kunstwerk 
te hooien, had bij slechts aan ééne illusie en 
plicht tc denken en die was : een palcis voor 
Volksvlijt te bouwen, voor minder dan één mil
lioen en omdat dat millioen eene zeer voorname 
rol spelen moest, mogen wij het niet onvermeld 
laten hoe de voorz.-directeur daarover, ter 4 ' a l 
gemeene Vergadering van deelhebbers, op 28 
April 1858, in het openbaar oordeelde. Wij 
lozen : 

«I. Dat het beschikbaar kapitaal voldoende 
is , om met opoffering van eenige versieringen, 
die later kunnen worden aangebracht, het paleis, 
geheel voor zijn doel geschikt op te leveren, en 

»lf. Dat het in één jaar kan, maar buiten 
twijfel in twee jaren zal gereed zijn", welke beide 
absolute verzekeringen zich toevallig niet zoo 
precies hebben bewaarheid. 

Op dien dag was er nog ƒ886 ,946 van bel 
millioen in kas, cn thans, nu de bouw eindelijk 
opgeleverd en nauwelijks in gebruik i s , blijkt 
het, dat niet enkel bet millioen, maar daaren
boven nog eene verbazende som als hypotheek is 
noodig geweest, daargelaten de schuld van bijna 
/' 300.000. De vennootschap beeft ruim twee 
millioen gulden verteerd, (Opmerker n". 30 en 
37, 1800) en het paleis, dat haar eigendom wel niet 
meer is , blijft verre van geheel voltooid te zijn. 
Dat is zonder de minste overdrijving als een 
der resultaten van de prijsiiitschrijving aan te 
merken. En toch bad de voorzitter-directeur 
gelijk. toen hij (28 Apri l 58) verzekerde dat 
bet Paleis zal zijn : een sieraad voor deze stad 
en aan de gunstigste verwachtingen kan beant
woorden, omdat op den dag, dat hij zoo sprak, de 
uitkomst niet bekend kon zijn. Hij was toen vol
komen in zijn recht met te zeggen : «ik zou deze 

meening hier niet uitspreken of mij aan zulk eene 
veelbelovende verzekering wagen, zoo niet alle — 
en daaronder vele buitenlandsche deskundigen, aan 
het werk van onzen verdienstelijken architect 
C. Outshoorn, nu reeds den hoogsten lof toekenden", 
omdat het paleis niet anders dan uit een be
trekkelijk klein model van het middendeel, in 
hout te beoordeelen was. D r . Sarphati had mis
schien gelijk , ten minste van zijn standpunt uit, 
toen hij zeide: dat de bouw van bet Paleis voor 
Volksvlijt «als de eerste slap kan beschouwd wor
den om Amsterdam de plaats te hergeven, die 
het ander de hoofdsteden der beschaafde wereld 
in zoo menig opzicht verdient." 's Mans bedoeling 
was hier goed, maar zijne woorden waren minder 
juist , omdat hij zich tot deu tolk der directie 
voor Volksvlijt maakte en namens haar, zoo veel 
ze i , als dat Amsterdam al bitter diep gezonken 
moest zijn. Bevat zoodanige onderstelling schijn 
van waarheid, dan geve de Hemel dat Amster
dam zich uit dien poel van akeligheid verhellë, 
en niet al te lang wachte op de vervulling van 
schoone beloften; dat Amsterdam niet al te lang 
wachte totdat eenig gebouw voor kunst, weten
schap eu volksvlijt, haar de eereplaats «hergeve": 
dat Amsterdam niet al te lang wachte op de 
hulp van hen, die machtig zijn op afdoende wijze 
te helpen. 

Uit dc krachtige toespraak tot Z. M . den Ko
ning, op 7 September 1853 door den voorzitter-
directeur gesproken, ontleenen wij een enkel woord, 
dat op bl. 432 jaargang 1858, aldus gedrukt staat.: 

«Zoo valle zij het eerst, die twee eeuwen oude 
steenklomp, waaraan deuren en vensters nauwe
lijks zichtbaar zijn, (het was de Utrechtsche poort) 
om plaats te maken voor een paleis dat geheel 
van glas, overal licht cn leven zal doorlaten, 
opvangen en verspreiden; om plaats te maken 
voor een monument dat tot de groote 
verschijnselen behoort" enz. 

Dat momiiinent wenschen wij nu van meer nabij 
te beschouwen, en ons artikel daarover moge 
zelfs een pendant, een pièce de milieu genoemd 
worden voor die, in de n"". 1 en 19 van De 
Opmerker (1800) opgenomen, Het moge een 
vervolg zijn op de vele en velerlei redevoeringen, 
die wij met aandacht in het Tijdschrift voor Volks
vlijt hebben overgelezen. 

Vóóraf willen wij het hier als ons resumé 
opmerken , dat de prijsiiitschrijving al wonderlijk 
door de directie van het te stichten Paleis voor 
Volksvlijt is opgevat en als nietig verklaard. 

De tijd heeft het reeds bewezen , dat die prijs
iiitschrijving als hulpmiddel beeft gediend. om te 
geraken tot bet doel, dat de directie en haar ar
chitect zich voorstelden. Het blijkt van achteren 
dat de geheele wedstrijd en geen der tien 
prijsdingonde ontwerpen iets niet den eigenlij
ken bouw gemeens mochten hebben. Men heeft 
zich verantwoord geacht met het voorstel tot 
aankoop van zeven der ontwerpen en slaagde 
er i n . zich zes dezer stukken voor eene gelijke 
som van /'300, iu eigendom te kunnen aanschaf
fen ; maar men heeft schrikkelijk tegenover de 
mededingers gedwaald , en zij die zoo goed waren 
hun werk af te staan, hebben daarmee te gelijk 
hunnen kunstarbeid voor een zeer matig dagloon 
verkocht en prijs gegeven. 

De directie der vereeniging voor Volksvlijt al
hier beeft liet aantal gevallen, waarbij prijsuit
schrijvingen tot niets voor de mededingers leiden, 
met een zeer pikant nouiiiier vermeerderd. Moge 
zij bet recht aan bare zijde , en zich over hare 
handelingen niet le beklagen hebben. Wij verzoe
ken den lezer , van dit ons resumé acte te 
willen nemen cn zoo wij vele détails in deze 
aangelegenheid loslieten , men wijte bet niet aau 
onze geringe liefde voor de zaak. In een volgend 
"li slotartikel wenschen wij daarvan op nieuw 
eenig bewijs te geven, ten opzichte van den pa-
leisbouw, volbracht door den talentvollen bouw
meester, den heer C O I I X E I . I S OUTSHOORN. 

Amsterdam, 24 December 1800. 
J. H . L E L I M A N . 

Berichten en mededeelingen. 

R U I T E N L A N D. 
— De Engelsche bladen stellen het aantal 

schouwburgen iu Europa op 150!) ; waarvan in 
'talie met inbegrip van Venetië, 340. Frankrijk 
: '37, Duitschland 191, Spanje 108 , Grout-llrit-
hinje en Oostenrijk ieder 150, Rusland met Po
len 44 , België 34, Nederland 2 3 , Zwitserland 
20, Zweden en Noorwegen 18, Portugal 10, 
Griekenland en Europeesch Turkije ieder 4 , Ro
manic 3 en Servië 1. 

— Onderscheidene spoorwegondernemingen in 
Engeland hebben in 1800 groote uitkecringen 
moeten doen aan personen, die op reis verwond 
werden en aan de nagelaten betrekkingen van 
reizigers, die door eenig ongeval gedood werden. 
Zoo heeft de Caledonian-baan 12.849, de Great-
Eastern 21.996, de Great-Northern 22.378, de 
Great-Western 40.001 , de Lancashire en Yorks-
hire-baan 24.078. de North-Western 30.728, dc 
South-Western 25,000 en de Sonth-Eastern 70.720 
pond sterling moeten uitkeeren. waardoor de 
dividenden zeer verminderd zijn. 

— Het gebouw voor het houden van vergade
ringen van den rijksdag te Stokholm zal binnen 
eenige dagen voltooid zijn. Het wordt gezegd 
zeer doelmatig te zijn ingericht en kost met 
meubelen en stoommachine, benevens een ver
warmingstoestel, 180.000 Rthl. 

— De stand dm1 werkzaamheden aan de door
boring van den berg Cenis i s , zooals uit liet 
rapport van 31 Dec. j . l . blijkt, als volgt: Bar-
donnéebe 3910 el 20 duim, ' Modane 2431 el 34 
duim. te zamen 0371 el 54 duim. De totale 
lengt.' van de tunnel zal bedragen 12.220 e l ; 
hiervan al'0371 el 54 duim, blijven er dus nog 
door le graven 5848 cl 40 duim. Dus is de 
helft vau het werk voltooid en de goede uitslag 
verzekerd. De spoorweg over de Alpen , waaraan 
met ijver wordt gearbeid, zal met September 
gereed zijn. 

— Uit het in den Parijsclien Monileur des 
tntërèts tnotériels openbaar gemaakte rapport van 
den heer Archibald Alison omtrent dc door hein 
in het Kanaal bewerkstelligde peilingen ten be
hoeve van den ontworpen onderzeeschen spoor
weg tusschen Frankrijk cn Engeland blijkt, dat 
de gemiddelde diepte der zee tusschen Douvres 
en Boulogne zestig voet bedraagt, en dat de 
bodem van het Kanaal eene genoegzame hardheid 
bezit om zich volkomen tot het aan te leggen 
werk te leenen. De lengte van de tunnel zou 
28,000 voet, en hare breedte 24 voet bedragen. 
Volgens het plan , zou het dubbele spoor in eene 
en dezelfde tunnel of buis worden gelegd; des 
noods echter zou de enkele tunnel door twee 
afzonderlijke, of door een muur vaneen geschei
den tunnels kunnen vervangen worden; maar, 
ofschoon dit de stevigheid van het werk zou be
vorderen , zou het zich uit het oogpunt der ven
tilatie minder aanbevelen. Aanvankelijk had de 
heer Alison voorgesteld, de tunnel van steen te 
vervaardigen ; thans is bij echter van meening, 
dat eene bekleeding met ijzeren platen de voor
keur verdient, zoowel om de goedkoopheid, als om
dat dc diameter der buis alsdan vier voet smaller 
kan genomen worden. De kosten vau bet werk 
worden op 0 millioen p. st. begroot; terwijl 
met, het graven van de tunnel (door middel van 
tien werktuigen , die elk zeven ned. ellen daags 
zouden doorboren) twee jaar zouden verloopen: 
en, daar voor den aanleg der overige werken 
ingsgelijks twee jaren gevorderd worden , zou de 
gansclie onderneming in vier jaren tijds tot stand 
kunnen komen. 

—• De «forges el chanliers dc la Seine" (Bou-
ches du Rhone) bouwen een reusachtig ijzeren 
drijvend dok voor de haven van Alexandria iu 
Egypte. De Egyptische regeering bestrijdt daar
van de kosten. Met inbegrip van andere be
stellingen . betaalt de l'aeha aan die «forges et. 
chantiers" ruim 500.000 p, st. of 6.720.000 Ned. 
guldens. 

Namen. Den 14 d e dezer is de schouwburg 
na de opvoering van de Faust afgebrand en niets 
dan de muren bleven over. Iu zes jaren is dit 
de derde maal dat de schouwburg er afbrandt. 
Het gebouw was voor 350.000 Ir. bij eene llrus-
selsche maatschappij verzekerd. 

B I N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. De commissie voor het ont
werpen van een plan tot droogmaking der Zu i 
derzee heelt, in de voorgaande week , onder 
voorzitterschap van den inspecteur Conrad, ver
scheidene bijeenkomsten gehouden aan het depar
tement van Binnenlandsche Zaken. 

— Z. M. heeft den beer W. Twiss , fabrie-
kant te Breda, benoemd tot officier der orde 
van de Eikenkroon. 

— De Nederlandsche iiidustriecleii, die voor
werpen wenschen in te zenden op de aanstaande 
tentoonstelling te Parijs en nog geene vracht
brieven en adressen voor de verzending hebben 

ontvangen, worden in eene advertentie van de 
Nederlandsche hoofdcommissie uitgenoodigd deze 
vóór 20 dezer aan te vragen bij dr. E. II. von 
Baumhaner, te Haarlem', daar er later geene 
worden afgegeven en er zonder die stukken geene 
inzending kan plaats hebben. 

Amsterdam. Men bericht ons : Wij verne
men met genoegen , dat de 285 aandeden ieder 
il /' 500, die in dc Amstel-Hótel maatschappij 
nog in blanco of niet geplaatst waren, thans na 
veel moeite cn aanbeveling aan den man zijn 
gebracht. De f 600.000 —, die ingevolge de 
verklaringen van den oud-burgemeester, van den 
beroemden schrijver van Klaasje's roman (wiens 
zoon een der directeuren is) enz. enz. als vol
doende werden bevonden, zijn dus eindelijk aan
wezig. 

Er is ook wat voor op haren en snaren gezet. 
Amsterdam heeft dus op nieuw de eer van 

vele heeren opgehouden, die het Amstel-Hotel 
bestemd hebben, als te moeten écraseren, alle 
andere logementen in deze stad. 

Een der meest belangstellenden was de heer 
Wertheim, lid der firma Wertbeini en Gomperts, 
in effecten alhier. Hij betoogde dat de gierende 
wind door de reeten der muren zou huilen in 
het Amstel-Hótel, als er geen geld genoeg kwam. 
Onze begrooting kan in ronde cijfers en bij toe
nadering ten bewijze strekken, dat er voor de 
heeren van het Hotel-bestuur nog wat te doen 
en aan te schaffen is. 

Men oordeele: 
liet Hotel kost boven den grond ongeveer f 380.000 
Hierbij voor werk buiten het bestek 10'/,, » 38.000 
De fundeering, en het terrein getaxeerd op » 100.000 
Over de generale bouwsom 5 '/,, voor 

den architekt » 27.000 
Voor de kosten van oprichting enz. » 10.000 

is te zaani f 555.000 

Verder zal nog noodig zijn : 
meubelen van 170kamersa ƒ600 ieder f 102.000 

Voor het aandeel in de verlaging 
van den hoogen sluis » 20.000 

Voor den aanleg van walmuren, 
badinrichting, stallen, paarden, rij
tuigen, linnens, huisraad, zilver, 
kleeding van bedienden, kelders 
met wijn en provision . enz. enz. . » 200.000 

f 877.000 
. . » 200.000 Voor het bedrijfkapita.il 

Geeft als de generale benoodigde som / 1077.000 

Of in een ronde som: E E X M I L L I O E N G U L D E N S . 

Wij zijn nieuwsgierig te vernemen, op welke 
wijze de bestuurders van het Ainstel-Hótel zich 
de ontbrekende gelden zullen aanschaffen, te 
meer daar de weg van hypotheek, in de statu
ten der Maatschappij, zooals bet behoort, is af
gesneden. 

In het algemeen Handelsblad van 8 Jan. wor
den de liefhebbers, om het hotel voor eigen re
kening te exploiteeren, al opgeroepen. Dat is zeer 
vreemd en geeft geen goeden dunk van den staat 
der kas. Wij hopen — maar verwachten niet — 
dat de directie zoodanig persoon zal vinden, want 
hij zou minstens /' 60.000 per jaar aan huur voor 
dat hotel moeten opbrengen , wanneer de directie 
zich voorstelt 5"/„ rente aan de aandeelhouders 
uit te deelen, behoorlijk ieder jaar eenige aandee
len af te lossen, en het gebouw te onderhouden, 
zooals dat zal blijken noodig te zijn." 

— De afdeeling Amsterdam van de Maatschappij 
tot bevordering der bouwkunst vergaderde den 
I 1 d c n Januari voor het eerst in het jaar 1807, 
waardoor als van [zelve deze bijeenkomst van 
huisboudelijken aard was. In de eerste plaats 
komt hiervoor de rekening en verantwoording 
van den penningmeester in aanmerking, die van 
een goed en nauwgezet beheer getuigde, waar
om wij best den wensch der leden kunnen be
grijpen , om den heer J. Smit nog langen tijd 
als hunnen penningmeester te zien fungeeren. 
Daarna volgde eene verkiezing van twee be
stuurders als plaatsvervangers van de heeren 
J. II. Roll en II. Molenians (voorzitter en secre
taris), welke beide heeren bij herhaling verklaard 
hadden in geen geval eene herkiezing te zullen 
aannemen. »•' 

De vice-voorzitter, de beer J. 11. Leliman,. vdëelde 
vervolgens mede, dat hij voor cene berroeming 
tot voorzitter niet in aanmerking wenschte te 
komen, daar hij deze betrekking om bepaalde 
redenen niet zoude kunnen aanvaarden, doch als 

http://b3z.it
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gewoon lid gaf hij der vergadering in overweging 
om met hem hunne stemmen uit te brengen op 
den heer J. Gosschalk. 

De leden toonden hunne overeenstemming met 
dat gevoelen doordien, met 12 van de 20 stem
men, de heer J. Gosschalk als voorzitter gekozen 
werd , die zich eindelijk deze keuze tot veler ge
noegen liet welgevallen. 

Als secretaris werd, na eene herstemming, met 
14 van de 20 stemmen, de heer N . Redekcr 
Bisdom aangewezen , die zich eveneens bereid 
verklaarde deze betrekking te aanvaarden. 

Met de bespreking van verschillende zaken. 
van geheel buishoudelijkcn aard, werd het overige 
van den avond besteed , en na dankzegging aan 
de aftredende cn met eene felicitatie aan de 
nieuwbenoemde bestuurders deze bijeenkomst ge
sloten. 

— In de te Amsterdam gehouden vergadering van 
aandeelhouders in het Paleis voor Volksvlijt heeft 
de commissie, belast met het onderzoeken van 
den staat der maatschappij en de middelen om 
haar in stand te bonden , bij monde van den heer 
F. C. van Hall rapport uitgebragt. Naai- aanlei
ding daarvan heeft de vergadering de door de 
commissie gedane voorstellen bij acclamatie aan
genomen, om 1°. eene geldleening uit te schrijven, 
volgens het plan van den heer C . van Kinsum j r . , 
die in al de behoeften van het paleis zal voor
zien, zonder deze stichting met nieuwe lasten te 
bezwaren; 2°. de voorgestelde wijzigingen in de 
statuten en het voorstel tot het benoemen van 
een nieuw bestuur uit te stellen tot een volgende 
vergadering. Amsl. Ct.) 

B e r g e n - o p - Z o o m . 13 Jan. Met het opruimen 
van het terrein in de Korte Meestraat alhier, 
waar het nieuwe post- en telegraafkantoor zal 
gebouwd worden, is bereids een aanvang ge
maakt. Bedoeld gebouw, met directeurswoning 
enz., is een paar dagen geleden ten raadhuize in 
het openbaar aanbesteed. De heer Schouten uit 
Lepelstraat i s , als minste inschrijver (/' 7070), 
aannemer geworden. 

V e n l o . Evenals te Maastricht heeft zich hier 
eene Pruisische maatschappij gevormd, die het 
voornemen zou hebben om de uitgestrekte ves
tingwerken gezamenlijk van den Staat aan te 
koopen , onder verplichting die te slechten , wegen 
aan te leggen enz. Voorts zou zij van plan zijn 
nieuwe straten aan te leggen en eene geheele 
reeks heerenhuizingen, vil la 's , armen woningen, 
enz., waaraan Venlo groote behoefte heeft, te 
bouwen; het terrein is bij uitnemendheid daartoe 
geschikt, en bestaat daarenboven uit heerlijken 
bouw- en tuingrond. Ook zou de aan te leggen 
spoorweg, over Osnabruck, Wecsel en Venlo naar 
Parijs , door die vestingwerken worden aangelegd. 

I N G E Z O N D E N . 

Amsterdam 12 Januari 1807. 

Mijnheer de Redacteur! 
Als een bewijs dat altijd in 't voorjaar nieuwe industrie 

ondernemingcu den grond ontspruiten, op het oogenblik , 
dat er milliocneu aan renten en rekeningen worden betaald, 
kan dienen, dat het Algemeen Handelsblad van 14 Januari 11., 
melding maakt vau de navolgende geldleeningen, als: 

a voor een Petroham-Enirepot tc houwen op het Gal
genveld nabij Baikslout. Kapitaal ƒ iiüO.OOO verdeeld in 
blanco aandeelen van 100 , 500 en J 1000. Drie directeuren 
als C . A. J . Gcesink, J . G . Wuesteueiik en * * *. — Zeven 
commirsnrissen die door de inschrijvers worden benoemd ; 
adres: Bureau N . Z. Achterburgwal bij dc Molsteeg G . 63 
kamer uo. 2. 

b. Geldleening voor dc Kouiuklijkc Nederlandsche stoom
boot Maatschappij, welke /'500.000 rentende ad 5«;„ 's jnars 
verlangt te uegocieren. De dagen der inschrijving 14 eu 15 
Januari. Deze maatschappij houwt schepen cn geen huizen. 
Zij heeft dus geen architect noodig. 

r. Voor eene „ N a a n d o o z e Vennootschap ' genaamd : Ne
derlandsche Tuinbouw Maatschappij „linnaens" met eeu 
maats, kapitaal van /'150.000, verdeeld in 800 aandeden op 
naam ieder vau ƒ600, Directeuren de heeren J . li. Groeue-
wegen, H . Groeiievvegen eu J . C. Krook. — Commissarissen 
zijn: een fuhriekant, eeu dijkgraaf, een burgemeester en 
een makelaar. De winsten worden na aftrek vuu 4 pet 
rente over de gestorte gelden verdeeld als volgt: 

50% voor de aandeelhouders, 80% reservefond . 80%voor 
de directeuren cu 10 '/„ voor co ï i ssarissen. De inschrijving i« 
geopend van 28 Jan. -4 Kebr. 1867. 

Opmerkelijk is het, dat in hetzelfde Handelsblad o. a. ter 
verkoop en opruiming worden aangeboden; 

lo. ceu kachel, ijzeren roosters en koperen pijpen, be
ende tot eeu verwarmingstoestel. waarvuu iufor-

te bekomen zijn hij den lieer George Poolmau, 
tiet gebouw Anna Patdmiuia te Zaandam, en 

btische droppels van Dr. .1. l i . Koll , niet dito 

teer-zeep, tandwol, baroze'.s tandmiddelen, 
jrstzieken, gebogen glas eu glazen dakpannen 

theaterkijkers eu lorguettcu van Gudeudag; 
bileii en ceutrifugaolpouipen, van I.andré eu 
raadsels hij Theod. lioni eu metalen vormen — 

. . . . Jcstant der fabriek — vau Seholte, wier opliiiiivving on
voorwaardelijk schijnt te zijn uitgesteld; 

4o. veadcr bevat dat lommer iets over het grand café 

concert, Nc9 nn. 18; over de beroemde somnambule, Doelen
hotel, kamer uo. 15; een zeer belangrijke Haagsche tronijt 
en de aankondiging der aanbesteding van „ e e n i g e inrich
tingen ten dienste van het station Hererwijt." 

5o. annonceert daarin de liuucnbazar en wordt liet 
fraaie schilderij door David Itles. voor den heer J . van 
Leunen, schrijver van Klaasje's roman, g'-schilderd, ter be
zichtiging in arti et amiri/ae aangeboden, tegen betaling 
door het publiek eu voor het vveduweu-fonds van 25 cents. 

6o. Bevat hetzelve eene annonce der spiegel fabrieken vau 
Levie en Compagnie, en een „schitterend bewijs" der heil-
kracht vau de Holl'seho inulz-prueparatco afgegeven door de 
gch. Muller te E n s c h e d é eu eindelijk kau men daarin 
lezen ten 

7o. zeer belangrijke adressen vuor geneesmiddelen hij al
lerlei ziekten, en zelfs eene liausporiug tot „ze//bewaring" 
Het spreekt van zelf, dat hij al het bovengenoemde wordt 
gespeculeerd op de nieuwe jaarbenrzeu der gemeente. 

l'w dw. dienaar, 

Correspondentie. 

Ven heer II. P. V. le 'sHage. Plaatsruimte 
belet ons uw artikel heden optenemen. 

Den heer L. I'. te Amsterdam. Otn boven
staande reden kan uw Amsterdamsche brief met 
de terechtwijzing van den lieer Kuiper in dit 
nommer niet geplaatst worden. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 
M a a n d a g , 21 J a n u a r i . 

Ten 12 ure, ten iiuizc van den logementhouder K. dc 
Graaf te Heino: het bouwen eener kerk aldaar. 

Teu l'/j ure, aau het stationsgebouw buiten de WUlems-
poort te Amsterdam: het maken van eenige inrichtingen ten 
dienste vau het station Beverwijk. 

Dinsdag 22 J a i i u u r i 
Ten 12 ure, ten raadhuize te Hoorn: het driejarig onder

houd der builen- eu binnenhavens van Hoorn, met het ver
werken der baggerspecie uit die havens. 

Donderdag 2 4 J a n u a r i . 
Ten 12 ure, in ecu der lokalen van het ministerie vau 

binnenlandsche zakeu te 'sl lage: het bouwen vau wachters-
woningen , het maken van perrons eu het uitvoeren van 
eenige andere werken voor het gedeelte van Leeuwarden 
tot Groniugcu vau den spoorweg van Harlingen naar de 
Hannovcrsche grenzeu. 

Y r a j d a * , 25 J a n u a r i . 
Ten 12 ure, aau het lokaal vau het prov. bestuur te 

Zwolle: het uitvoeren van vernieuwingen eu herstellingen 
aan tic kunstwerken, gebouweu enz. der Dedemsvaart cn 
hare zijtakken, gedurende 1867. 

Ten 1 ure, aau het Jtaadlmis tc Rotterdam: bet maken 
vau eene ijzeren draaibrug en andere ijzerwerken voor de ver
bouwing van dc Lcuvcbrng. 

Maandag* 2N J a n u a r i . 
Ten 12 ure, ten raadhuize te Dordrecht: het voor zoo veel 

noodig uitdiepen en verder op uangewezen diepten houden 
der havens en havenmonden binnen dc Gemeente Dordrecht, 
van 1 Januari 1H07 tot eu met deu 30 Jnni 18B8. 

Ten 3 ure, ten huize van (ï. vnn Unasbergcn, te Mijus-
heerenland: het bouwen van eene school en onderwijzers-
woning. 

Dinsdag 2tt J a n u a r i , 
Ten 2 ure, iu de herberg bij de wed. M . Pot te Wielin

gen: het bouwen eener kerk en pastorie voor dc 11. C. ge
meente. 

Donderdag , 31 J a n u a r i . 
Ten 12 ure, in een der lokalen vau het ministerie van 

biuncnlund^chc zaken: lo. het vervaardigen, leveren eu stel-
loti van den Uzercu Bovenbouw eener dubbele draaibrug 
voor gewoon vervoer, iu den 's Gravcudeelschen weg, over 
den mond der ontworpen spoorweghaven aau dc Oude Maas 
te Dubbeldam; 2o. bet bouwen van eene bergplaats voor 
hout tc Tilburg. 

Y r i j d U K , I Februa r i . 
Aau de bureaux vau deu belgiseheii grooten eeiitraalspoor-

weg tc Brussel: lui makeu van eeue uazaltkade ca bijhoo-
rende werken, bij het station tc Moerdijk. 

Haandag 4 F e b r u a r i . 
Ten 11 ure, iu het logement de Itoodc I,eeuw-te Amenin

gen: het bouweu van een schoollokaal cu onderwijzeiswouing. 
Dinsdag 3 l 'vhruar l . 

Ten 12 ure, ten raadhuize te Alkmaar; lo. het onderhouden 
vau alle geineentegebouwcn, scholen, bruggen, riolen eu 
verdere gemecutcwerkeu, benevens eeuigc vernieuwingen aau 
de gebouweu; 2o. het vernieuwen van eenige strat'ii; 8o, het doen 
van eeuigc vernieuwingen aau bruggen eu overzetveren ; 4o. het 
leveren eu vervoereu van de bciioodigde materialen voor bui
tenwegen eu voetpaden; 5o. het dempen vau dc korte Nieuwe-
sloot, Kamen, sloot langs den kanaaldijk, iu verband niet 
de afgraving der vest langs het kanaal. Dc gezamenlijke 
perceeleu zij ik geraamd op ƒ 30,000. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op 8 J a n . , tc Bergen op Zoom: het bouwen vau ecu 

postkantoor, inct directeurswoning eu een telegraafkantoor 
in de Korte Mcestruat. Hiervoor wareu 8 biljetten van in
schrijving ingekomen, waarvan de minste inschrijver bleek 
te zijn J . Schouten, tc 1 tepel straat, voordesoiu vau ƒ 7 6 7 0 , 
aan wien daarop het werk is toegewezen. 

Op J a n . , te Chexloii: het geheel albrektm cn weder 
nieuw opbouwen van de kerk der Hervormden iu tic gemecu-
tcn Charlois eu kateudrecht, waarvoor door de onderstaande 
aannemer.-* is ingeschreven, te weten: C. van Gelder, te 
Charlois, voor ƒ 4(1,287; M . Veltenaar, te Maassluis, voor 

ƒ 40,000; A. Luijeudijk, aldaar, voor ƒ 30,580; C . \V. vnu 
Capelle, te Vlaardiugcu, voor ƒ 45,050; W. Suijder, te Per-
nis, voor ƒ 59,969; J . Degens, te Dordrecht, voor ƒ 7 6 , 9 0 3 
G. F . Kampschrcur, tc Amersfoort, voor ƒ 45,454; A. k u d 

ders, te Schiedam, voor ƒ 53,450; J . Dura, te Katendrecht 
voor ƒ 4fi,280; G. keij , te Rotterdam, voor ƒ 43,660; O. 
Gulbruuseu, aldaar, voor ƒ 4(.),200, zoodat du heer G . Keij, 
aauuemer vau publieke werken te Botterdam, zich als min 
ste inschrijver bereids voor deze uitvoeringen heeft verhou
den. Dc goedgekeurde begrooting bedroeg ƒ 46,402.87. 

Op 13 Jan., aau het lokaal vau het provinciaal bestuur te 
'•Hage: lo. de levering van steenkoleu voor de dieust van 
het Zederikkauanl aau deu stoomwaternioleu aan deu Arkcl 
scben dam, in het jaar 1867; 2o. dc levering van steenko
len voor dc dienst vau deu stoom watermolen binucn den 
bcuedeuuioud vuu het Steeuenhoeksche kanaal, behoorende 
tot de verbeteriugswerken der lange, in de provincie Zuid-
Holland, eu 3o. dc levering van steenkolen voor de dieust 
van dc stooinliiu^crvaartuigeu up de Merwede en Kil len, iu 
Noord-Brabaut en Zuid-Holland, iu het ,iaar 1867. De minste 
iuschrijver was tie heer A. kouper Azn.; te Schiedam, a h : 
voor uo. 1 voor ƒ 0.53; uo. 2 mede voor ƒ 0.53, eu nu. 3 
voor ƒ 0.53% per mud. 

Advertentiën. 

Heeren Bouwkundigen en Aannemers. 
Een Bouwkundige en geëxamineerd Landme

ter, sedert vele jaren als OPZICHTER of ONDER-
HAAS met de uitvoering vun belangrijke werken 
belast geweest, zag zich gaarne weder als zoo
danig geplaatst. 

Omtrent geschiktheid en gedrag kunnen vol
doende getuigschriften overgelegd worden. 

Adres franco Lett. B bij L. van 1SAKKESES 
en Comp., Boekhandelaars te Amsterdam. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
llUIWiEMEESTEIt K N WETHOUDERS V A N ROT-

TEHUAM zijn voornemens, op Vrijdag den 25 
Januari 1W>7, des naniidHaLrs ton 1 ure, ten 
Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het HAKEN van eene IJZEREN DRAAI
BRUG en andere IJZERWERKEN, voor de 
verbouwing van de Lenvebrng; 

alles nader omschreven in het bestek, de voor
waarden en de teekeningen die, van heden af, 
op de gewone dagen en uren, ter lezing liggen 
op de plaatselijke secretarie en het stads-timmerhuis 
te Rotterdam, en welk bestek en voorwaarden 
met teekening voor den prijs van f 1,— verkrijg
baar zijn hij de Wed. P. V A N W A E S B E R G E en Z O O N , 

Boekdrukkers in den Houttuin, wijk 11, n°. 194. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan 

gemeld timmerhuis. 

BURGEMEESTER K N WETHOUDERS der ge
meente Zutfen maken bekend, dat de Raad dier 
gemeente heeft besloten : 

Dat, op het open terrein bij de vroegere Marsch-
poort, gelegen tusschen de Marschpoortstraat, het 
Stationsplein en de Berkel, — gronden te ver
krijgen zijn om die onder de vastgestelde condi
ties met HUIZEN te bebouwen. 

Zij die een perceel aanvragen, betalen 
per • el /' 5. 

Zij die drie perceelen te gelijk aanvra
gen , betalen per O el f 4. 

Wanneer door een persoon meer dan 
drie perceelen of het geheele terrein aan
gevraagd wordt, behoudt de Baad zich 
voor om nader de prijs en voorwaarden 
te bepalen in overleg met den aanvrager. 

Insehrijvingbilletten. gesloten en op zegel, wor
den uiterlijk vóór of op den 1". Februari 1867. 
ten gemeentehuize ingewacht, zullende de aanvra
gen in de eerstvolgende raadsvergadering behan
deld en zoo spoedig mogelijk daarop eene beslis
sing worden genomen. 

Inlichtingen te bekomen op franco aanvrage bij 
den gemeente-Architect D. J. ITZ. 

B E C K E R &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmeet- en andere i n s t r u m e n 
ten voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , D E N A A N L E O 

V A N S P O O R W E G E N en O P E N U A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a a o n l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

Alle soorten van D A K B E D E K K I N G E N in Zink, 
bouwkundige O R N A M E N T E N , R A A M R O E D E N , 

D A K R O E V E N , R O O K V E R D R I J V E R S , V E N T I L A -

T I E R O O S T E R S , enz. 
V Y L ' K F H . t l X , G E M H T Z K M * B O D E R W l ' M -

Tweede jaargang. P. 4 

Verschijnt geregeld ierleren Zaterdag bij 
D . A . ' N U F. M E te A r n h e m . 

.'rij* per 'I maanden Iraoco p.p. ƒ 4 . W . 

26 Januari 1867. 

Men abonneert zith mor een jaargang. 
Adwtentiën kosten ƒ -.211 pergewunen regel 

en ƒ -,13 »oor iegel rn een 

te Arnheut bij l). A. THIEME.—Houfdeonespondenten L. V A N HAK KEN ES Sc C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER WIEL. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n P . W . V A T S ! G I E N D T J G r s s . 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0ESBURGII, C. J. VAN DOORN, J. (J. VAN GENDT Jr., J . IL LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. K00RDA VAN EÏSINGA, II. P. VOGEL. 

D E N A A M L O O Z K V E N N O O T S C H A P : 

P A L E I S V O O R V O L K S V L I J T . 

Een oordeel over haar prospectus, hare prijs-
uitschrijving en haar gebouw. 

door 
J. II. L E L I M A N . 

III. 
H A A R G E B O U W . 

Als onze eeuw het recht heeft te zeggen : 
vhicr ben ik met mijne werken en groote ver
schijnselen , " dan mogen alle vervlogune jaarkrin
gen het ons toeroepen: »wij zijn er geweest met 
de onze, doe er uw voordeel meê ten bate van 
het heden en de toekomst." Dat mogen zij, want 
ondanks dat de Schepper onzen tijd meer bepaald 
schijnt bestemd te hebben voor het gebruik van 
het ijzer, — van welk metaal Europa jaarlijks 
gemiddeld !IO millioen centenaars oplevert,—zijn 
er over dc bouwgewrochten van steen, marmer 
en eikenhout onzer voorvaders, vele ecuwen heen
gegaan , zonder eenig noemenswaard letsel tc 
hebben veroorzaakt. Dat wil bij ons niet zeg
gen : gebouwen van ijzer deugen niet. Het zij 
verre! — Aan Paxton blijft bij uitsluiting de 
eer, dat hij de eerste was, die ons voerde op 
den broeden weg van den ijzerbouw voor tijde
lijke gebouwen of paleizen, der industrie en schoone 
kunsten gewijd. Hij was het, die, —zooals wij 
lezen op bl. 18 van het allerliefst werkje, geti
teld: het nijverheidspaleis, verschenen in 1851 
bij A . C. Kruseman tc Haarlem, — tijdens het 
twistgeschrijf in dagbladen en tijdschriften over 
dc 245 antwoorden op de prijsvraag ingekomen, 
ijverig werkte aan zijn ontwerp, «dat bestemd 
was, om al dc ontwerpen van ingenieurs cn bouw
kundigen ter zijde tc doen stellen." 

Hij was het, die het monster-koepel-ontwerp 
van het Engelsche comité overbodig maakte, en 
later het C.ristul of Siplenham-palace hij Londen 
zonder koepels bouwde, in een vorm die het doel 
wist tc beheerschen. Hij was het, die de les der 
aestetica: ngecne schoonheid zonder kunstwaar
heid cn eenvoud", huldigde en het bewezen 
heeft, dat de fraaiste versiering in zijne schep
ping, 'die der exposanten moest zijn. En de groote 
bouwmeester Paxton had gelijk. Toch volgde 
men hem cn zijne constructie-motieven te Parijs 
niet; getuige het even majestueuss als monumen
tale en karaktervolle l'alais dc I'Industrie, in 
dc Champs-Elyséos aldaar, waarvan Dr. Bleekrode 
in zijn reisjournaal van 1857 zeide: »van buiten 
beeft het niets aanlokkelijks, en van binnen zou 
alléén de bouwkundige eene uitmuntende con
structie bestudocren." En waarom had dat paleis 
voor nu wijlen Dr. Bleekrode niets aanlokkelijks.' 
Omdat hij een ijzerboiiwer quand-nicme was, en 
met de theoretische nieuwigheden nog al sterk 
dweepte. 

Wij hebben le spreken over het gebouw voor 
Volksvlijt iu deze stad, en waar wij hiervoren 
de onaamlooze vennootschap", die het stichtte, 
en hare prijsvraag op de keper beschouwden, 
daar wenschen wij ook onze meening te doen 
kennen over eene constructie, zooals er hier te 
lande geene tweede bestaat, cn daarom alleen 
ons aller belangstelling verdient, ofschoon ze 
evenmin als eenig ander ijzeren halgebouw, een 
architectonisch samenstel mag genoemd worden. 

Waar te prijzen of te laken valt, willen wij 
het weten, waarom ? en dat wil de kunstcritiek ook, 
op het gevaar af, dat zij dezen of genen ontevreden 
make. AVij hebben de critiek lief, en lief als 
het licht onzer oogen , mits ze binnen haar gren
zen blijft, al vliegen er OOK hiér of daar de spaan
ders af. 

Beschouwen wij primo : het optisch aanzien , 
dat zijn de hoofdvormen van het palcis voor 
Volksvlijt, in verband met het gekozen voor
name bouwmateriaal, dat is : het ijzer ; daarna de 
aestetische waarde in verband met de construc
tive systemen iu dezen bouw; eindelijk de vor
men der onderdeden of de details, tegenover 
het doel des gebouws, en vergelijken wij deze 
vormen met die van andere paleizen, als openbare 
pronk-hallen voor de kunst en nijverheid be
stemd , of met ontwerpen daarvoor. 

Wanneer wij de hoofdvormen en de afmetingen 
nagaan met betrekking tot de gebezigde bouw
stoffen, dan heeft de heer Outshoorn, in deze 
een dorst naar roem en eer — zonder welke 
niets grootsch wordt voortgebracht, — eene macht, 
een moed , eene stoutheid ontwikkeld en ten toon 
gespreid, die, om het met één woord tc noemen, 
tot D E R S T A U N U N G " dwingt. Wie zich onder den 
koepel, in het groote schip, of op de gaanderijen 
en balkons stelt, zal een denkbeeld krijgen van 
het kolossale dor afmetingen.- Wij zijn overtuigd 
dat dc bouwmeester zich van vele der propor
tion, die hij op 't papier moest vaststellen, niet 
eerder een juist denkbeeld heeft kunnen maken, 
dan toen hij die in de werkelijkheid kon aan
schouwen. 

Het ijzer doet zich, ondanks zijne voortreffe
lijkheid, vooral op groote afstanden, nietig in af
meting of als een loovortje voor en mist het for-
sche, het breede dat, bij ten hemel zich verhef
fende en blijvende construction, wil opgemerkt 
zijn. — Stel u den koepel der ronde Luthersche 
kerk alhier, of die van St.-Pieter en St.-Paul, 
eens voor, als rustende op ijzeren stijlen, gelijk 
die van het Paleis voor Volksvlijt. Zoudt gij u 
niet ongerust maken/ ls die breede muurdam , 
die forsche zuil of penant, dat massieve en mo
numentale, u voor monumenten niet veel aange
namer, dan het fragile uanzicht? Geeft dat vatte u 
niet een geruster gemoed, cn stemmen die stabile 
steunsels, vun het hoog gevaarte, u niet tot 
meerdere ernst en bewondering, dan slanke 
ijzeren stijlen twee, drie hoog opeen geschroefd? 
Ons dunkt van ja. — Dat breede, flinke onwrik

bare , dat zijn de eischen voor monumentale gebou
wen, die evenals het Paleis voor Volksvlijt bestemd 
zijn, eeuwen te trotseeren. Het oog wil ook 
wat hebben, zegt ons het hart en het aeste-
tisch gevoel. En nu missen wij natuurlijk in 
een paleis, waar ijzer de hoofdrol speelt, al het 
hiervoren genoemde. De hoofdvormen van elk bouw-
monument moeten volgen uit den aard der bouw-
Stoffen , en de keuze van deze dient bepaald te 
worden iu overeeenstemming met het doel dei-
stichting en dc eischen van al hare ondeideelen. 
Maar die hoofdvormen volgen bij eenig gebouw 
voornamelijk uit eene doelmatige schikking dei-
lokalen en accessoiren, die ieder in het bijzonder 
hare eigenaardige bestemming en afmetingen be
hooren te hebben. Ieder gebouw moet met een 
eersten oogopslag, voor een oningewijde, aan de 
hoofd vormen te herkennen zijn, en daarom moet 
zijn dool die hoofdvormen aan de hand doen en 
vaststellen. 

Waar de groepeering der massa's, het optisch 
aanzien niet in redelijke harmonie tot de ondcr-
deelen staat; waar het eenvoudig verstand als 
het ware stuit; waar men op effect jacht maakt, 
zonder dat die saillante deelen, eene bepaalde 
beteekenis hebben, daar zijn dc regelen der 
monumentale schoone bouwkunst voorbijgezien. 
Naar ons oordeel kan het Paleis voor Volksvlijt 
in deze categorie geene bijzondere kunstwaarde 
hebben. 

Zoodra op eene vraag, waartoe dit zus, en 
dat zoo, waarom hier laag, daar hoog, niet grif 
als 't ware door het gebouw zelf wordt geant
woord , zoodia er een ellenlange uitleg noo
dig i s , of allerlei moet worden verhaald, schrap 
het werk uit de rij der kunstgewrochten, en 
noem het een voortbrengsel van phantasie of in-
dustrieele gedachten, die bezijden dc aestetica der 
schoone bouwkunst vallen. 

En nu beweren wi j , dat, ofschoon het Paleis 
voor Volksvlijt, in Nederland bovenaan mag wor
den gezet op de lijst der groote industrieele ijzer-
conslructiën cn verschijnselen dezer eeuw, het 
niet aan de eischen van den monumentalen bouw 
beantwoordt, want het ijzer kan, naar onze mee
ning, als hoofdmateriaal niet in de categorie van 
het onwrikbare, het vaste, het breede vallen. 
Waar gegolfde en opeengeklonken pinten zijn ge
hangen tegen houten kruisstijlen, die niet latten 
ol' planken aanccnverbonden, de buiten- en bin
nenzijden van den wand uitmaken, daar kan dat 
alles vernuftig gedacht en gemaakt zijn, maar 
dergelijke samenstellingen hebben met de regelen 
eener gezonde monumentale constructieleer, waar
uit de geesten de kracht der natie moet blijken, 
niets gemeens. 

Het Outshooru-paleis bestaat uit verschillende 
voorname compartimenten: I". de groote zaal, 
•2". de vier bijzalen, 3". de koffiekamers en 4". de 
toegangen, voor en achter. Aan al deze deelen 
zijn afzonderlijke dakwerken gegeven, die het 
onderling verband of de eurythmie beuadeelen, 



het oog geen rust geven en zich op verschillende 
gezichtspunten, wegens hunnen halfcirkelvorm even 
als verdraaid voordoen. Vooral is dit hinderlijk 
bij de lijnen van den ellijdischcn koepelbouw, 
die zich het best tegenover de Utreclitsche straat 
als tant soit peu halfrond voordoet. Algemeen 
is het denkbeeld dezer ovale bekroning des 
middendeels — dat volgens belofte van den 
voorzitter-directeur een overdekt Dam- of Doler-
marktplein zou zijn — niet gelukkig geoordeeld, 
en ofschoon die dóme gevolgd is naar de vroegere 
beurskap te Antwerpen, hebben wij het optisch 
effect dezer ijzer-constructie door geen deskundige 
hooren prijzen. Wel mag die koepel trotsch ge
noemd worden , maar zij steunt te weinig op de 
onwrikbare mathematische stellingen, omdat alle 
spanten en lijnen verkantelen en in gedwongen 
richting inéénsluiten. W i l dc lezer het bewijs? 
Hij beschrijve een ovaal in een langwerpig vier
kant, verdeele beide buitenomtrekken in een 
gelijk aantal even groote deelen, vereenige die 
punten door lijnen, — dat zijn dan de span
ten , — en oordcele of de constructie niet zeer 
kostbaar, zelfs verkwistend i s , als vallende 
buiten de assen. Ons gevoelen i s , dat zij evenmin 
door eenvoud als door kunstwaarheid uitmunt. 
De afmetingen van dezen koepel staan niet in 
gelukkige verhouding tot die van het gebeid; 
terwijl zijn vorm te veel aan eene vergroote 
lichtlantaarn doet denken. Men bedenke hierbij 
dat de geheele hoogte van den St.- 1'aulus te 
Londen 110 ellen bedraagt en daarvan is het 
koepeldak '20 ellen hoog. De St.- l'ieter te Home 
is in zijn geheel 125 ellen hoog; die van het 
koepeldak bedraagt 34 el. — De byzantijners 
hebben den dome of koepelbouw anders begrepen, 
want zij bouwden van steen, en overwelfden in 
eens de te overdekken ruimte. Wij willen het 
gaarne gelooven, dat de bouwmeester met zijn 
koepel veel te stellen heeft gehad, eu dat menige 
nacht zijn wakend oog, zijn zorgzaam brein ge
richt is geweest naar deze constructie, die stel
l ig de stoutste, dc meest gewaagde is van den 
geheelen paleisbouw. Wij brengen welverdiende 
hulde aan hem, die door berekeningen en for-
mulentaal menig ongerust of beangst gemoed heeft 
gestild en wist te beschamen , maar wij oordeelen 
dien koepel een minder gelukkige, dan wel een 
kordate greep; minder gelukkig, omdat hij ellips
vormig en overbodig kostbaar is ; kordaat, omdat 
de heer Outshoorn, vooral bij zijn koepelbouw 
getoond heeft, volkomen heerschappij te voeren 
over het materiaal, dat hij te verwerken had. 
En toch doet het ons leed, dat het paleis dien 
koepel bevat, want deze gigantcske constructie 
kost gewis wel twee tonnen gouds, een seint, die 
naar onze meening, tegenover het beperkt bouw-
kapitaal, veel nuttiger had moeten besteed worden. 

Dit laatste voeren wij hier enkel aan, omdat 
de voorzitter-directeur op dc 4 C algemeene ver
gadering van deelhebbers, gehouden den 28"'™ 
Apr i l 1858, o. a. zei als volgt: »Dc zoo dikwerf 
herhaalde vragen: wie weet hoe lang de opbouw 
duren en welke schatten dit boven de raming en 
de beschikbare middelen verslinden zal , zijn 
thans zoo beantwoord dat men dc toekomst met 
vertrouwen kan afwachten." (bl. '241, jaarg. 1859). 
En iets hooger sprak hij aldus: «Ook de aan
besteding van den bovenbouw heeft plaats gehad, 
en hoezeer dit werk niet is gegund , en de Raad 
van Toezicht, niet het vooruitzicht van eene lagere 
inschrijving, tot herbesteding heeft besloten" enz. 
Hieruit blijkt, dat men in 1858 nog attent was 
op hetgeen later zoo geheel over het hoofd 
schijnt te zijn gezien, — wij bedoelen de begroo
tingen van den bouwmeester en het beschikbaar 
millioen voor het gebouw en alles, wat daarmee 
in verband stond. 

Heeft men gemeend tot verhooging van het 
optisch aanzien te moeten bouwen een ellips
koepel en de halfcirkeldaken, waaronder voor 
de bijzalen vlakke zolderingen zijn, dan heeft 
men naar onze meening onvergeeflijk gedwaald, 
en in overdaad gezocht, wat door eenvoud te 
bereiken was geweest, daargelaten of ronde dak
werken in ons land zoo bijzonder voortreffelijk 
zijn. 

Wij ïesumeeren het eerste punt als volgt: Er 
is in het Paleis voor Volksvlijt een ontegenzeg
lijk schilderachtige variatie in lijnen cn vor
men , die echter niet allen voor redelijke ver
dediging vatbaar zijn. Aestetisch heeft deze 
variatie van vormen en onderdeclen wel ijzer-
bouwkundige, maar geene monument-bouwkunstige 
waarde van aanbelang, althans zij doet zich niet 
in strengen zin aan het oog voor, gelijk het doel, 
de afmetingen en de construction »des Paleizes" 

dat meebrachten. Ofschoon wij het ijzer, gelijk 
ieder ander materiaal, geschikt achten tot het 
voortbrengen van aestetisch schoone, optisch aan
gename en constructief ware vormen, bekennen 
wi j . dat het uiterlijk aanzien van den paleisbouw , 
ons niet in die mate imponeert, als men van 
een bouwstuk , welks naam reeds aanduidt, dat 
het tot de hoogste categorie der schoone kunst 
behoort, mocht verwachten. Wij bekennen het, 
dat op zeer vele punten voor ons, de details en 
de versieringen, vele der anders op zich zelf zeer 
verdienstelijke vormen en goed sluitende massa's 
ot deelen, op den achtergrond doen treden. 
Waren de afmetingen van enkele deelen eens zoo 
groot tegenover andere, die wij de helft kleiner 
hadden gewenscht, wellicht zou ons oordeel an
ders zijn. 

In de tweede plaats wenschen wij een woord 
te spreken over deaestetische waarde, in verband 
met het gekozen en voorname bouwmateriaal, 
dat i s : het ijzer. 

Op de eerste bladzijde van ieder boek over de 
schoonheidsleer behoort met groote letteren te 
staan: zonder waarheid geene schoone kunst. Voor 
ons betcekencn deze woorden niet anders dan : wij 
verlangen dat de bouwmeester in het nietigst onder
deel het bewijs legge, dat het een bepaald doel 
heeft, en niet gemist kan worden ; dal hij aan alles 
de juiste vormen geve ; dat alles kunstwaarheid z i j , 
en zelfs gemakkelijk door deu iiiet-deskumligen ooi-
deelaar verstaan worde, opdat de vormen woor
den worden, die den beschouwer iu 't harte 
grijpen of hem bezielen. Een kunst vorm is : taal 
cn schrift. Daarom moet ze evenals een dui
delijk handschrift vlot te lezen zijn. Wie uit 
hiêroglyphysche teekenen en krabbelingen wijs 
moet worden, mag gerust zeggen dat de chiij
ver of teekenaar geen tijd tot studie aan zijn 
onderwerp heeft kunnen of willen wijden. Wij 
verlangen dat iedere li jn, ieder deel in een 
bouwwerk, zijn bepaald doel en beteekenis hebbe, 
cn dat zij afzonderlijk of te zuam eene wereld 
vol goede gedachten tot de ziel van den aan
schouwer doen ingaan, zonder hem in 'tminst 
te vermoeien en te schokken. En daarom ant
woorden wij oji de vraag, of het Outshoorn-
paleis in ieder opzicht, aan dezen matigen en 
allereersten eisch van bet schoone en redenge
vende volkomen voldoet, zonder schroom: N E K N . 

Wij staven dit ons beweren met de vermelding 
van een paar voor de hand liggende opmerkin
gen, die de lezer kan opvatten en vermeerderen, 
naar welbehagen. 

a. Waar is — vragen wij — het monumen
taal voorgebouw, dat in de prijsvraag zeer be
paald wordt verlangd? Waar is die trotsche 
poorte der roem, dat narthex, die hooge en 
tot ernst stemmende ingang, die majestueuse 
v o o r h a l naar de expositiezaal, de kern der zaak? 
Waar is die? Wij vinden dat voorgebouw ner
gens. Kan het, zooals dc voorz.-Directeur op 
bl. 4 , jaargang 1859 van het Tijdschrift voor 
Volksvlijt, verzekerde, later worden bijgebouwd? 
Neen, dat kan cn zal niet 

Dat voorgebouw bleef iu de pen, en toch had 
de heer Outshoorn als mededinger naar de prijs
vraag, er wel degelijk, met de orderkaait naast 
z ich, aan gedacht Er moet eene bepaalde 
reden zijn, waarom een bouwmeester, als Outs
hoorn , dit denkbeeld later opofferde. Dc aan
blik van zijn paleisbouw moge het publiek vol
doen , die van de voorname of hoofdingang kan 
dat niet. Veel gelukkiger zijn de beide toe
gangen aan de zijgevels uitgevallen. A la bonne 
heure, die zijn van verre te zien en fraai van 
effect. Jammer dat overal de deuren te smal 
zijn. Maai' de hoofdtoegang voor rijtuigen en 
tegelijk voor voetgangers, is zelfs bij drukken toe
loop, uiterst ondoelmatig cn gevaarlijk. Theorie 
en practijk, wat zijt gij duizendwerf miskend! 

6. Ieder onderdeel moet zijne beteekenis heb
ben. En met deze woorden in de vlag gewe
ven vragen wij : wat betcekencn dakvensters , 
waar men niet uit noch ïn kan gaan ; wat be-
teekenen dc achthoekige ijzeren pijlers, sprui
tende uit en bevestigd midden op het beschot 
des koepeldaks; wat beteekenen de half-cirkel 
gevelbekroningen der bijsalen, die van buiten 
bcglaasd, van binnen loos zijn en enkel het dak
beschot verlichten; wat beteekenen ronde daken 
van ijzer, waaronder horizontaal bekalkte zolde
ringen ; wat beteekenen de hooge kerk- en licht
ramen, aan de binnenzijde dichtgemaakt, in de 
hij- of kunstzalen, die niet bovenlichten zijn 
voorzien; wat beteekenen de piëdestallen als er 
geene bekroning, geene vaas, beeld of groep op 
staat; wat beteekenen de arenden iu het koepel

fries , kortom wat beteekent iets dat geene dui
delijke beteekenis heeft of kan geven? Antwoord: 
dat iets heteekent niets en valt dus buiten de 
allereerste wetten der acstetika en samenstelling. 
Hier vooral ware het wcnschelijk dat de bouw
meester zijne inlichtingen gave, want zijn kunst
werk staat daar als een voorbeeld tot navol
ging en opvoeding van het jongere geslacht. 

c. Iedere constructie moet het bouw-karakter 
helpen daarstellen en verhoogen. Is dit bij 
den paleisbouw het geval ? Wij antwoorden 
ja, maar niet in de onderdeden , want die zijn 
te l i jn , te nietig tegenover de verbazende afme
tingen der hoofddeelcn. Wij willen hier niet 
treden in eene beschouwing, of hier eene flens, 
daar een rug en ginds een steunsel noodig was. 
De heer Outshoorn heeft dat met de modelma
kers en dc gietersbasen, op zijn gemak kunnen 
overleggen , maar zoo wij ons in enkele opzich
ten — in deze — opmerkingen zouden mogen 
veroorloven, dan zijn wij van oordeel, dat het 
velband of die flensen, bouten, schroeven, loe
ven , ruggen, karlieden enz., dat zijn de model
makers en gieters-wijsheden, een zeer onderge
schikt punt uitmaken, tegenover de groote, de 
breeds beginselen der vorm- en constructie-leer, 
die op cijfers, tcekens, maten , waarheden met 
vier- of meervoudige zekerheidsberekening en 
op de practische ondervinding steunen en steunen 
moeten. Eu toch het aantal ponden ijzer doet 
aan den vorm of het doel vau menig onderdeel 
niets af. Daarom is het ons vreemd voorgeko
men , dat iedere opening tol besparing van ma
teriaal dienende, vol ornament i s : dat tempeltjes 
met Korintbische kapiteeltjes, de acht tinnen 
torens — rond den koepel — bekronen; dat 
genoegzaam geen stuk ijzer — van kelder tot 
hemel — zonder iinlicping en versiering i s , en 
hoofdzakelijk dat de ijzeren stijlen , auu de hoe
ken , met een -d ui eet jager" zijn voorzien of al
gesnoten. 

Wij voor ons meenen. dat geen hoek van het 
gietijzer moet worden verzwakt, maar wel ver
sterkt, en durven dat jini cn veelhoekige in 
volkomen tweestrijd verklaren met eene monu
mentale yzergietkunst. Aan geen der door ons 
bezochte en van ijzer gebouwde paleizen hebben 
we zooveel ornamenten aangetroffen als aan dat 
te Amsterdam. Geen wonder dat die (luizende 
piolilleii en kleinigheden zich verliezen , en den 
bouw vecre van goedkoop hebben gemaakt Of 
was het «Paleis voor Volksvlijt" niet als eene 
industrieels onderneming gesticht, die rente moest 
afwerpen? Alleen uit dien hoofde mag de 
beschouwer alle recht op eenvoud en zuinigheid 
doen gelden. 

Waar het ijzer en het hout als de hoofdma
terialen zijn gebezigd, daar is het gevaar voor 
brand in hooge mate aanwezig, en waar legio 
open gasvlammen branden of eene gasleiding overal 
henen kruist , waar e.alnrileren los op vloeren 
staan, daar moet met veel voorzorg en attentie 
worden gesurveilleerd en gehandeld. Een gaslek 
of ontploffing deed de prachtige Antwerpsehe 
beurskap instorten, en het terrein tot heden als 
braak liggen. 

Wij resuineeren het tweede punt als volgt: 
Het Paleis voor Volksvlijt heeft zeer hooge ver

diensten, wat het practische deel van zijn saam-
stelling betreft. Voor zooverre eene ijzerverbin-
ding aanspraak kan maken op constructive schoon
heid, is die schoonheid in het paleis aanwezig. 
De voorname afmetingen zijn zeer gelukkig ge
kozen. Zij staan tot elkander in een harmonisch 
verband. Er zijn weinig in het oog vallende dis-
sxiiiuntcu in het geheel. Alleen heeft de ellips
vorm van den koepel, vooral hij zijne ontwikke
ling boven de hoekige inhammen der gaanderijen 
moeten leiden tot ingewikkelde kunstgrepen , 
die zich in velerlei opzicht voor het oog van 
den beschouwer anders voordoen , dan zij werke
lijk zijn. 

Niettemin zijn de constructie-systemen over liet 
algemeen duidelijk na te gaan. Hier met hout 
en lijstwerk ointimmcrd, en daar met houten 
tusschengeledingon, sluit het geheel van binnen 
goed ineen , onverminderd de aestetische zonden , 
die wij de vrijheid namen hiervoren uit het boek 
der kunstboeken aan te duiden. 

Dat de bouwmeester Outshoorn eene zware, 
zelfs ondankbare taak tc vervullen had ; dat hij 
met schier ongeloofelijk geduld zich had te on
derwerpen aan allerlei wenschen, besluiten, or
ders en bejegeningen ; dat bij zich van den aan
vang ongeloofelijke opofferingen —• ook van gel-
delijken aard — getroostte; dat hij van ijzer 
maakte wat in ons land zonder weerga i s , al 

werd er ook een weinig hulp uit den vreemde 
ingeroepen en verleend , dat alles komt in reke
ning , en moet in consideratie worden genomen 
voorden heer Outshoorn, als architect-ingenieur. 

Hij heeft zijn taak , ondanks velerlei opont
houd, velerlei bijwerken en nog meer te over
winnen moeidijkheden, ridderlijk volbracht, en 
waar de oplossingen te zwaar voor één niensch 
waren, daar slaagde hij in de keuze van hulp-
personen, zeer gelukkig. De vei dienstelijke 
heeren: lleelcnkamp, Van Breda, Krook, Scliutz, 
Veelwaard, lleeke, Kooi en vele anderen , heb
ben bun gerecht aandeel in iedere hulde die — 
zeer van pas — aan hunnen kundigen meester 
Outshoorn zoo vóór, als tijdens en na den vol
bouw van zijn «Paleis voor Volksvlijt" is ge
bracht 

Amsterdam, 30 December 1800. 
.1. H. L K I . I M . V N . 

(Slot volgt./ 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— Op nieuw worden iu de Rijnsche bladen 
twee stoombeoten geroemd , die voor rekening 
der Kciilsch-lliisscldniici-maatschappij aan den 
Kinderdijk gebouwd en onlangs van stapel geloo-
pen zijn. Die vaartuigen zijn, naar men zegt, 
op Aniei'ikaansche manier ingericht De lengte 
is '240 voet, dc breedte 25 voet; dat is 30 voet 
langer en 4 voet breeder dan tegenwoordig de 
groote boot dier Maatschappij is. De machines 
zijn van 140 paardekracht; de snelheid zal dus 
die der thans bestaande te boven gaan. De diepgang 
is slechts 3 voel. De passagiers-salon is op bel 
dek, zoodat bet uitzicht naar alle zijden vrij zal 
zijn. Bovendien wordt de pracht der inrichting 
zeer geroemd. 

— Uil Keulen wordt bericht , dat voor het 
bouwen van den Dom de bijdragen iu 1800 heb
ben beloopen 108,817 thalers. 

— Men verzekert, dat uit Duitschland naai
de Paiijsche tentoonstelling een model van een 
ijzeren huis zal gezonden worden , dat solider en 
gemakkelijker, wanner in deu winter en kouder 
in den zomer zul zijn dan dc huizen van steen 
of hout. Het zal bovendien het gemak opleveren 
van in een paar dagen te kunnen worden vol
tooid. De prijs van een huis van drie verdiepin
gen en zeven kamers zal '25.000 francs bedra
gen. Ilrt zal 870.000 Ned. ponden wegen, ter
wijl de transportkosten ongeveer 400 gulden 
zullen beloopen. De zijwanden zijn hol, om allé 
kamers en corridors gelijktijdig te kunnen ver
warmen , door een verwarmingstoestel dat in de 
onderste verdieping is geplaatst. 

— De vereeniging tot redding van schip
breukelingen te Breinen liet onlangs een nieuw 
systeem van kogellijnen beproeven. Op een af
stand van 1000 schreden werkte deze toestel 
met i'cddingszakkcn volkomen goed. De veree
niging zal deze toestellen voor al hare stations 
doen aanschaffen. 

— Het is opmerkelijk dat een tak van nijver
heid, waardoor juist Engeland bijzonder vermaard 
is, op de Parijsc.he werebltentooiisteliiig zoo slecht 
vertegenwoordigd zal zijn. Niet meer dan zeven 
fabrikanten , en nog wel niet van dc voornaamstcn, 
hebben zich bij dc Britsche commissie aangemeld 
om messen , scharen enz. derwaarts te zenden , 
nl. vier uit Londen, een uit Dublin en slechts 
twee uit Sheffield. Op de. Paiijsche wereldten
toonstelling ten jare 1855 was alleen Sheffield 
in dit vak door vijftien fabrikanten vertegenwoor
digd, en van deze neemt nu geen enkele aan de 
inzending deel. 

— De heer George Baxter, uitvinder der olie-
verf-klcurdruk, is in 02-jarigen ouderdom over
leden. 

— Te Londen heeft zich dadelijk na de vreese-
"jke verwoesting, door het vuur in Crystal Palace 
aangericht, een comité gevormd , gedeeltelijk uit 
de aandeelhouders , dat alle mogelijke pogingen in 
het werk wil stellen om de noodige fondsen tot 
herbouwing en hentelling bijeen te brengen. Uit 
«•gen beweging is door een aantil van houders 
«er saizoen-kaartjes eene belangrijke som bijeen
gebracht J J 

Met 1 April aanstaande zal de Compagnie 
"es Petites voitures te Parijs 500 kleine manden-
Wagentjes in dienst stellen. 

B I N N E N L A N D . 

Amsterdam. Door den heer VV. C. Timmer
man, bouwkundige alhier, is aan den gemeente
raad een adres ingediend tot ondersteuning van 
een door hem uitgewerkt plan , om : 

»1". in verband met het Noordzee-kanaal den 
toestand van de haven van Amsterdam niet alleen 
te verbeteren, maar die door de eigenaardige 
ligging der stad zelve, tot eene van de schoon
ste havens der wereld te maken ; 

»'2". die haven in verbinding te brengen met 
het inwendige gedeelte der stad, waarbij hij 
tevens indachtig is geweest langs de geheele 
havenzijde, zoowel ten behoeve van de stad zelve 
als van den spoorweg, brcedc kaden, bestemd 
voor los- en laadplaats van koopmansgoederen, 
tevens dienstig tot aanlegplaats van schepen , te 
maken ; 

3". met inachtneming van de belangen der 
scheepvaart, tevens voor behoorlijke afwatering 
van Amstelland zorg te dragen : 

i>4". ter voldoening aau het kenbaar gemaakt 
verlangen van allen, die niet spoorwegen, in ver
band met de bijzondere ligging van Amsterdam 
en zijnen handel en scheepvaart bekend zi jn, 
eeue splitsing van goederen- en personen-station 
te bevorderen : te weten: goederen-station aan 
de water- of IJzijde, personen-station aan de 
landzijde, beide iu onderling verband, tevens in 
vei binding met de bestaande en aan te leggen 
spoorwegen en spoorweg-stations door middel 
eener ceintuurbaan." 

Steller meent dat door dit plan zal worden 
voldaan aau den meermalen geuiten wensen van 
de kamer van koophandel, dat het IJ vóór de 
stad op het nauwste punt, tusschen de over
zijde en de stad zelve, eene breedte verkrijge 
van pl. ni. 450 ellen , welke zoo noodig nog kan 
worden verbreed. 

Verder zal het zoogenaamde open havenfront 
niet alleen voor een groot gedeelte behouden 
blijven, maar verbeterd en de oude stid ver
nieuwd en uitgebreid worden , zoodat aldaar eene 
oneindig betere circulatie dan thans zal worden 
verkregen. De aan te leggen kaden zullen circa 
1000 ellen lengte en 30 ellen breedte hebben, 
en door de verlenging dier kaden tot aan het 
Blaauwhoofil verkrijgt, de spoorweg eene laad- en 
loskade vnn gelijke lengte. 

Het plan omvat ook de plaatsing van een goe
deren- en personenstation. alles op de bij het 
adres gevoegde kaarten nader aangewezen. 

— Plaatsruimte belet ons hel artikel over de 
bijzondere jury voor de nieuwe orde van beloo
ningen, toe tc kennen bij de wereldtentoonstel
ling van 1807 te Parijs, iu dit nomnier op te 
nemen. 

— Naar wij vernemen zal eerstdaags te Amster
dam de aanbesteding gehouden worden van het 
bouwen van : 

een politie-burcau, 
eene openbare armenschool met onderwijzers-

woning cn locaal voor de gymnastiek en van 
de gebouwen voor het onderwijs in de Physi

ologic en Anatomie niet hijbehoorend laboratorium 
en museum en zulks op bet terrein van het voor
malige Leprooshuis. 

Wij vestigen de aandacht van belanghebbenden 
op deze werken van buitengewoiien omvang, waar
van do bestekken eerstdaags te verkrijgen zul
len zijn. 

— De algemeene vergadering van aandeelhou
ders der naamlooze vennootschap: »Paleis voor 
Volksvlijt", heeft den 14'" dezer besloten tot bet 
uitschrijven eener gclilleening van één millioen 
gulden, bestaande in 100,000 obligation ad f 10. 
Hij het prospectus wordt een hernieuwd beroep 
gedaan op de belangstelling en de sympathie van 
geheel de Nederlandsche natie en wij stellen ons 
voor de afloop der inschrijving nader mede te 
deelen. 

Zutfen. 18 Jan. Eergisteren derailleerden twee 
waggons van den trein, die om 4 u 15' van Deventer 
kwam, even voor hij op het stationsplein arri
veerde. De machinist, die het bemerkte, stopte, 
waardoor hij groote onheilen voorkwam, die bij 
het overrijden der vestingbruggen anders wellicht 
zouden gebeurd zijn. De sneeuw was hiervan de 
oorzaak, zoudat de wissels niet goed werkten, 
evenals van het te laat komen der meeste trei
nen op dien dag. (Arnh. C.J 

Alkmaar. Door den gemeenteraad is besloten 
tot bet bouwen van een nieuw burgerweeshuis, 
ingericht voor 150 kinderen, terzelfder plaatse 
waar het tegenwoordige staat. 

Een daarvan opgemaakt project is aan heeren 
regenten om advies verzonden. 

Delft. 16 Jan. De heer Stieltjes heeR in de 
studenten-vereeniging Vrije Studie eene voor
dracht gehouden over de droogmaking van de 
Zuider Zee. 

Hoorn. Met genoegen verneemt men, dat 
het plan tot indijking vau het Hoornscbe Hopen 
de Goudzee, na door den ontwerper herzien en 
zooveel mogelijk in overeenstemming gebracht te 
zijn met de opmerkingen door den waterstaat 
gemaakt, en door eigen overwegingen op veler
lei wijzen te zijn verbeterd, door de heeren, aan 
wien prioriteit der concessie verleend werd, an
dermaal aan Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland is ingezonden cn thans bij de ambtena
ren van den waterstaat op nieuw een punt van 
onderzoek uitmaakt. 

Voorschoten. De Commissie der Hervormde 
kerk van Voorschoten en Veur noodigt heeren 
bouwkundigen uit tot het leveren van plannen, be
stek en berekening van kosten voor den bouw 
eener nieuwe kerk te Voorschoten , voor eene som 
van hoogstens dertig duizend gulden. Die kerk 
moet bevatten circa 000 zitplaatsen en bovendien 
ruimte voor nog '200 zitplaatsen, welke alle een 
onbelemmerd gezicht hebben op deu predikstoel, 
en voorts eene geschikte ruimte voor de Nacht-
maalstafel. Die kerk moet verbonden worden aan 
den bestaandcu toren ; het orgel moet behouden 
en de graven ten oosten van de kerk , moeten 
onaangeroerd worden. 

Voor het beste der goedgekeurde plannen enz. 
wordt de prijs van duizend gulden uitgelogd , 
die door de Commissie bepaald voor dat doel ont
vangen is. Mocht onverhoopt geen der ingezon
den ontwerpen worden goedgekeurd, dan ont
vangt de ontwerper van het plan , dat de meeste 
verdiensten beidt, eene premie van twee honderd 
gulden. De lieomdeeling van de ingezonden stuk
ken zal door de Commissie worden opgedragen 
aan twee neutrale bouwkundigen. 

De in te zenden stukken worden vóór den 15 
Apr i l e. k., aan bet adres van den secretaris dei-
voornoemde commissie verwacht 

Wij stellen ons voor omtrent deze prijsvraag 
nadere inlichtingen iu te winnen en deze aan 
onze lezers mede te deelen. 

I N G E Z O N D E N . 

Waarde Redacteur! 
Bij de ontvangst van bet eerste nummer, met 

de intrede van den nieuwen jaarkring 1807, 
was het ons goed, aan het hoofd van uw blad te 
lezen: »wij aanvaarden wederom met moed de 
taak van De Opmerker", overtuigd als we zijn 
dal er wezenlijk zoo ontzaglijk veel op te mer
ken valt. 

Om u heen wenschen wij dan een belangrijken 
kring van personen geschaard te zien , voortdu
rend met tl den ijver ontwikkelende om het vak 
der bouwkunst en industrie met waardigheid 
ter zijde te staan. 

Wij laten het aan den lezer over de balans 
op te maken van hetgeen ge in den atgeloopen 
jaarkring hebt verbreid. 

Zoo dachten wij bij het lezen van een stuk, 
ilat mij zoo even op nieuw in handen kwam en 
waarin vooral gewezen werd op den slapende» 
toestand van Nederland in zake van drie groote 
feiten op het terrein der bouw- en monumentale 
kunst Zij waren : het Statenpaleis, het Museum 
Willem 1 en het Nationale monument. 

Welnu dan, wij willen voortzetten wat een
maal begonnen is en ook iu den nieuwen jaar
gang den lezer al wi t we van nieuws maar weten 
aanbieden. 

Vooreerst is er sedert het schrijven van L . 3. V. 
rseils eene pleister op de wond gelegd en zijn de 
groote verdiensten, door hem aan den Munchener 
architect toegekend, door de Regeering erkend; 
het 1' nummer van uw blad meldt hem: Ludwig 
Lange is Ridder van deu Nederlandschen Leeuw 
geworden. 

De 2 ' wond vermogen wij, helaas! niet te heden; 
doch voor de 3' hebben we wederom eene alles
zins genezende pleister, deze namelijk : het Natio
nale Monument sliep niet, toen de schrijver dat 
meldde, doch was sinds acht maanden uit den 
slaap ontwaakt: we hopen om nooit weer dom
melig te worden. 

V "i-gun ons u eens ecu kort verslag tc geven 
van deze, naar 't schijnt hij het publiek weinig 
bekende, geschiedenis. 



id 

17 November 1860 is u zeker nog kers 
versch in 't geheugen , toen we feestvierden en 
de zon ter juister ure een helderen straal op 
het centrum der beweging wierp; met de taal 
der poëzie werden we herinnerd aan ons roem
rijk verleden en profetisch gewezen op eene blijde 
toekomst; ook kent ge den wedstrijd, waaruit 
Kbenhaezer met roem te voorschijn trad, en het 
ingezonden model, waaraan later de palm der 
overwinning werd uitgereikt, echter... . nu komen 
dc maren. . . . 

Onder voorbehoud van latere wijziging, zoo 
klonk het besluit der uit den langen slaap 
ontwaakte ju ry , zal dat model den feesttooi! 
weergalmen, Neérlands onafhankelijkheid bezin
gen , het gouden fecstoffer zijn van vorst en 
volk voor vrijheid en herkregen regt. Wat klonk 
dat schoon, wat was die belofte heerlijk! doch 
jdat ivoorbehoud van latere wijziging" scheen, 
helaas! meer en meer cene vreeselijke, schrik
wekkende phrase te zijn. Niet in den zin waarin 
de artisten dat hadden beaamd, toen er sprake 
was hun ontwerp , tot nog toe slechts in teeke-
ning en klein model aanwezig, in werkelijkheid 
te brengen, en den volke tc doen zien welken 
kunstzin den Nederlander bezielt, wat Nederlands 
nationaliteitsgevoel plastisch vermag te ontwik
kelen, welke geschiedenis daarin gelegd moest 
worden om in waarheid te verkondigen, welk 
keerpunt ons het jaar 181.'! gebracht beeft; doch 
in dien waarin de commissie van beheer, bouw
corporatie of hoe men ze ook noemen moge, het 
woord wijziging scheen op te vatten. Dan ont
vingen de artisten ingezonden stukken met be
trekking tot de heraldiek, dan wederom zat in an
deren godsdienstzin voor en zoo werd men 
door folianten overstelpt, niet alleen om den tijd 
door langwijlige lectuur cn antwoorden daarop 
te dooden, doch ook om onuitvoerbare eischen in 
teekeningen uit te drukken. Zoo waren er dan 
eindelijk een legio bladen papier gevuld, cene 
massa gewijzigde monumenten geteekend. 

Waarde lezer, zoo ge die allen zaagt, ge 
zoudt zeker met ons een schouderophalen niet 
bedwingen kunnen. Tot voorbeeld alleen dit en
kel staaltje; ge weet dat, niettegenstaande van 
den beginne af aan , geld en eischen niet 
band aan band gingen, men het denkbeeld groot, 
dat wil zeggen stoffelijk hoog, niet gemakkelijk 
van zich afkon schudden, doch met toeneming 
van hoogte namen natuurlijk ook de beelden in 
omvang toe en dat kostte verbazend veel geld; 
welnu , was het advies, verhoogt dan dc bouw
massa cn laat do heelden zooals ze zijn. Zoo 
moesten er dan ook projecten ten papiere gebracht 
worden, niet alleen om te doen zien hoe men 
tot iets grootsch en edels geraken kon, maar ook 
om aan tc toonen tot welke parodién men kon 
afdalen als men allerlei ingezonden denkbeelden 
aanschouwelijk wilde voorstellen. 

GelOkkig kondigde de maand September 1805 
aan dat de laatst gewijzigde teekening was goed
gekeurd onder voorbehoud van latere wijziging, 
naar aanleiding van een model N " . 2 . Dat nu 
na zooveel werken rust volgde cn er een gerui-
men tijd noodig was om eens a tête reposée te 
overwegen op welke schaal men dat model zou 
vervaardigen en dat zoo'n veelhoofdig comité, om 
het woord van L . 3. V. nogmaals te gebruiken. 
na zooveel inspanning eindelijk t in slaap'' v i e l , 
wien zal het verwonderen ? 

Men sliep van September 1805 tot Mei 1860, 
en wat men gedroomd had, werd den artisten 
medegedeeld ; het model zou op ' / , der ware 
grootte gemaakt worden, Van dien tijd af is nu 
schrijver dezes getuige geweest van het ruste
loos onvermoeid werken der artisten, waarvan 
de moed nog niet verzwakt, de hoop nog niet 
vervlogen en den lust nog niet ontzenuwd was 
door bet herhaald geschrijf en veelvuldig getee-
ken, met het zwaard van Damocles nog altijd 
boven het hoofd onder het opschrift: «voorbchou-
deji wijziging", misschien met ellen lange rap-

teh\nog in 't gezicht, sprekende van heraldiek, 
',, owls'lu'Kstzin enz. enz. 
\y' 'i ifinpsht'e heer, wat doet het ons nu goed en 

.) --^wat een genot schenkt ons nu uw blad om, 
naast hqt woord: «vele slapen" den belaugstel-
lenden Nederlander ook te verkondigen »docb de 

7 'i'AnÜüi waken nog." 
Wij hebben nu tot het laatst gespaard wat ons 

zeker wel bet dierbaarst zal zijn, te weten: 
l i s in zoo vene gereed dat het eerstdaags 

.geeïpSfcV'rd en aan het oordeel eener commissie zal 
ondervTOj\eri worden. Ook aan bet publiek .' wij ho-
juyi'het nift. Het komt ons toch voor dat het publiek 

,'«.•••. V' ' ' leeds gei] 

m 

/ I oeir geoordeeld heelt en we dua mot eene 

v e r n i e u w d e expos i t ie nooi t aan een e i n d e z o u d e n 

k o m e n . In he t b e l a n g van het m o n u m e n t in 

werkelijkheid is het dus beter niet te exposeeren . 

M a a r wat we 't v u r i g s t h o p e n , is d i t ; dat de 

H o o f d c o m m i s s i e n u in de laatste ure n o g eens o v e r 

t u i g e n d za l bewi jzen , da t haar de f ees tvreugde van 

N o v e m b e r I8Ü.'Ï n o g in de oorc i i r u i s c h t en daarb i j 

aan é é n d e r d i e r b a a r s t e w e n s c h e n v a n N e é r l a n d s 

v o l k b e a n t w o o r d e n w i l , n a m e l i j k : b e w e r k e l i j k h e i d 

te d o e n a a n s c h o u w e n van het N a t i o n a a l m o n u m e n t 

in het p a r k d e r vorste l i jke re s ident i e . 

/laag, 2 4 J a n u a r i 1 8 0 7 . 

II. P . V O G E L . 

Aanbestedingen. 

A a n k o n d i g i n g e n . 
MaMMteg . 2H J i . i t u o r i . 

Ten 1 0 ure, nan het gebouw vnn bet prov. bestuur te 
Maastricht: bet onderbouw vuu het gedeelte der Zuid-Wil
lemsvaart, vnn de noofdalnis te Maastricht tot aan de Innn-
datiesloii buiten de Boachpoort aldaar, Ingaande met den 
dag der goedkeuring vnu de Besteding eu eindigende deu 
31 Decern oer daaraanvolgende. 

Ten 12 ure, ten raadbui/ete Dordrecht: bet voor zooveel 
noodig uitdiepen en verder op aangewezen diepten houden 
der havens eu havenmonden binnen d<; Gemeente Dordrecht, 
vnn 1 Januari 18u'7 tot en met den 80 Juni 1808. 

Ten 3 ure, ten huize van G. van Waasbcrgen, teMijns-
beerenland: bet bouwen van eene school cn onderwijzers-
woning. 

IliiiMtiHa; 29 J a m i n r i . 
Ten 12 ure, iu het Gemeenlandshnis te Rotterdam; de 

leverantie van 2400 elzen heipalen voar de .Mans-en Scherm-
hoofde n. 

Ten 2 ure, in de herberg bij de wed. M". Pot tc Wielin
gen: het bouwen eener kerk en pastorie voor de l ï . C . ge
meente. 

Hondcrilne;, :tl J a n u a r i . 
Ten 12 ure, in een der lokalen vnn het ministerie van 

binnenlandsche zaken: lo. het vervaardigen, leveren en stel-
Ion vnn den IJzeren Bovenbouw eener dubbele draaibrug 
voor gewoon vervoer, iu deu 'a Gwendcelsoheu weg, over 
den mond der ontworpen spoorweghaven nau de Oude Maas 
tc Dubbeldam; 8o. het bouwen van eene bergplaats voor 
bout te Tilburg. 

V r i j d a g , I Feb rua r i . 
Aan de bureaux van den belgisehen grooten eeiitraalspoor-

weg te Brussel: het maken van cene ba/altkade en bijhoo-
rcudc werken, bij het station te Moerdijk. 

Ten 10'yj ure, anu het gebouw van het prov. bestuur te 
's Bosch: herbesteding vnn net 6e perceel vnn het onder
houd der rijks groote wegen in de proviueie Noord-Brabant, 
van 1 Jan. 18G7 tot .'11 Dee. 1869. 

Z a t e r d a g , 2 F e b r u a r i . 
Ten 11 ure, iu de gemeenteraadskamer te Abbenbroeki 

het onder profil brengen en het maken van eeu grindbaau 
over den IIaas.lijk , den Moersehenweg eu gedeelten van den 
Knterwaalschendijk cu Molendijk, allen gelegen onder de 
gemeente Abbenbroek, provincie Zuid-Holland. 

Ten 1 ure, op het gemeentehuis te Zwolle: lo. het bou
wen van eeuige schoollokalen aau het Groote kerkplein ; 
2o. het leveren vau 1)8,800 stuks bekapte keijen uit de groe
ven van Quenast 

Maandag 4 F e b r u a r i . 
Ten 11 ure, in het logement dc Koude Leeuw te Ameron-

geu: het bouwen van een schoollokaal en onderwijserswoning. 
Ten 12 ure, op het raadhuis te Dordrecht: verkoop tot 

•motie van de Wijubrug over dc Voorstraatshaven. 
IHiiftdag » Februar i . 

Ten 12 ure, ten raadhuizetc Alkmaar: lo. het onderhouden 
van alle gemeeutegebouweu, scholen, bruggen, riolen en 
verdere gemeentewerken, benevens eeuige vernieuwingen anu 
de gebouwen; 2o. het vernieuwen van eenige straten; .'lo. het doen 
van eeuige vernieuwingen aau bruggen eu overzetveren ; 4o. het 
leveren en vervoeren vnn de benoodigde materialen voor bui
tenwegen en voetpaden; 6o. bet dempen vau de Korte Nieuwe-
sloot, Kamen, sloot langs deu Kanaaldijk, in verband met 
de afgraving der vest langs het Kanaal. De gezamenlijke 
pcrceclen zijn geraamd op ƒ 80,900. 

YYoeiiHda*, A F e b r u a r i . 
Teu 12 ure, ten randhuize te Arnhem; het ouderhoud 

en eenige buitengewone werken nau de schoolgebouwen eu 
o u de r w ijze rs w o n i u ge n. 

Maandag IH Februa r i . 
Ten 12 ure, op het raadhuis tc Dordrecht: het straten-

makerswerk in de ipmeenta gedurende een jaar , met ver
lenging gedurende een jaar, naar verkiezing van burgemees
ter en wethouders. 

Donderdag 21 Februa r i . 
Ten 12 ure, In het genieentehuis te l.ocheni: het bou

wen van een huis tot dag- en kostschool voor meisjes. 
Y r i . i d a g , 22 Februa r i . 

Door tie Directie der Ned Ithijuspoorweg-Maatschnppij tc 
rtrecht: het bouwen van locomotieveu-reuiisen met werk
plaats en woningen op het terrein Dumlust te Utrecht. 

Ilmiderdau • 2S F e b r u a r i . 
Ten 12 ure, in een der lokalen van het ministerie van 

binneulandsehe zaken te ' l Huge: het maken vnu verschil
lende gebouwen en inrichtingen op het station Hei reu veen, 
ten behoeve vnn den spoorweg van Arnhem naar Leeuwarden. 

A f l o o p v a n aanbes t ed ingen . 
Op 16 Jan. , aan het ministerie van binnenlandsche zaken 

te 's Hage: het maken en opstellen van twee draaibruggen 
en bet uitvoeren van de daarmede in verbnnd staande wer
ken in de gemeente Utrecht voor den spoorweg vau Utrecht 
tot Boxtel. Daarvoor wareu 2tf iuschrijvingsbiljetteu inge
komen. De minste inschrijvers waren G . T . Kampsehrcur 
te Amersfoort eu W. D. van Maurik tc Drunipt, voor 
ƒ 80,470. 

Op 18 Jan., aan het lokaal van het gewestelijk bestuur te 
Middelburg: het ouderhoud van al de werkeu behoorende 
tot liet kanaal door Zuid-Bevcland gedurende het jaar 18fi7. 
Daarvan is aannemer geworden J . Verkuyl Quakkelnnr, te 
Vlissiugen, voor ƒ .'14,000. 

Op 21 Jan. , anu het stationsgebouw der Holt. spoorweg* 
maatschappij te Amsterdam : het maken vau eenige inrich
tingen ten dienste van het station Beverwijk. Aangenomen 
door J . GSbel te Rotterdam voor ƒ 21,000. 

Advertentiën. 

I N S C H R I J V I N G 

K A A R D E V O L G E N D E 

V O O R H E T 

] V E u s e u m - B o y m a 11 s , 
A L S : 

Diverse Steenhouw-werken, 
Gegoten IJzeren Candelabers, Vazen, 

Venstertraliën, enz., 
IJzeren Leuningen en ander Smidswerk. 

op Woensdag den 30 Januari 1S07, des voor-
middags ten 11 ure, in bet Timmerhuis te Rot
terdam. 

De voorwaarden zijn voor den prijs van'211 cents 
verkrijgbaar bij de Wed. I'. V A N W A E S B E R O E 

& Zn. , Hoekdrukkors in den Houttuin, wijk 1 1 , 
n". 194. 

Nader verlangd wordende inlichtingen zijn te 
bekomen aan voormeld Timmerhuis. 

I N S C H R I J V I N G . 
Op Woensdag den 6 Februari 1867, in bet 

Timmerhuis te Rotterdam, naar de volgende 
W E R K E N , ten dienste van in aanleg zijnde 
Waterleidingen, als: 

1'. 500 strekkende el gegoten IJZEREN 
BUIS van 0,254 el wijdte, meten zonder spruiten. 

2'. 40 gegoten IJZEREN K R A N E N met 
bijboorend metaal , enz. 

De voorwaarden zijn voor den prijs van 15 cent. 
verkrijgbaar, bij de Wed. I>. VAX WAESBEIIGE 
EXZOÖX, Boekdrukkers in den Houttuin 11—194. 

Nader verlangd wordende inlichtingen , zijn te 
bekomen aan voormeld Timmerhuis. 

% v i \ i i k n t x : » i ] \ < M \ 
Op Maandag II Februari 1867, des middags 

ten 12 ure, zullen de architecten W. cn F. C. 
KOI'.H, ten huize van den Logementhouder K. U E 
G R A A F te Heino, namens het Collegie van Kerk
voogden der Ned. Herv. Gemeente aldaar, pu
bliek aanbesteden : 

het bonwen eener KERK te Heino. 
De teekeningen zullen van Woensdag den .10 

Januari e. k. bij voornoemden Logementhouder ter 
visie l iggen, terwijl van af dien dag de gedrukte 
bestekken, op franco aanvrage, tegen betaling 
van 50 cents per exemplaar, te bekomen zijn bij 
voornoemde architecten te Zwolle, door wien te
vens nadere inlichtingen zullen gegeven worden. 

B O U W A R T I K E L E N . 
Oudergeteekende beveelt zich aan tot het leve

ren van Engelsche Verglaasde S T E E N E N 
PIJPEN, eerste kwaliteit , voor W A T E R L E I 
DINGEN, DUIKERS. R I O L E N , S t i l t IORSTEENEN, 
enz., wijd 2 , 3 , 4 , 6 , 8, 9 , 12, 15 en 18 
duim. en 2 Eng. voet lengte (0.01 N . El) bui
ten de verbinding: alsmede B O C H T E N , SPRUI
TEN en andere voorwerpen van verglaasd steen
goed. Modellen zijn ter bezichtiging voorhanden: 
bestellingen worden spoedig uitgevoerd. 
A M S T E R D A M , 66 amstel (Erwtenmarkt.) 

P. J . v a n d e n BRINK. 

G E O C T R O T E E R D E 

INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN. 
De Ondergeteekenden berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en ver-

WWkrijgbaar zijn G E O C T R O Y E E R D E INSTEKENDE C I R C U L E E R H A A R D E N 
met aanvoer van versche lucht, door middel van holle roosters: dese H A A R D E N geven 
25 percent meer warmte dan de thans bestaande, zonder vermeerdering der brandstof. 

Maken bij dezen Heeren Bouwmeesters opmerkzaam , om bij het bouwen van nieuwe SCIIOOR-
STEENEN , die te voorzien van cene Luchtbuis. 

R O T T E R D A M , 1 8 0 6 . R A V K S T K I W e n C o . 

V-^"t''tgeg><cn te Arnhem bij 11. A. THIEME.—Hoofdcorrespondenten L. VAN HAKKEN ES & C». te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L 

Tweede jaargang. N°. 5 

Vencnijil geregeld iederei Zaterdar/'bij 
II. A . T H I E M E te A r n l i e m . 

I'nji per It maanden trance p. p. f 1.15, 

2 Februari 1867. 

Men abonnrert licb mor een ja argang. 
AdïertealifD los Ie o ƒ -.20 per gevoien regel 

«• f f»or iegel es eeu \ ° . 

WEEKBLAD voor ARCHITECTED, IN&ENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . XV. V A N G E N O T J O z , 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0E8BURO1I, 0. J. VAN DOORN, J. «. VAN GENDT Jr., J . IL LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. R00RDA VAN ETSING A, II. P. VOGEL. 

DE N A A M L O O Z E VENNOOTSCHAP: 
PALEIS VOOR VOLKSVLIJT. 

Een oordeel over haar prospectus, hare prijs-
uitschrijving en haar gebouw. 

door 
J. II. L E L I M A N . 

III. 
H A A K OKIICIIIVV. (Slotartikel.) 

Ons derde punt van bespreking loopt over het 
verband tusschen de vormen der onderdeden 
ol' details , en deze vergeleken mot die van an
dere paleizen ol' ontwerpen daarvoor. 

Het grootsche doel des gebouws is overbekend. 
Op bl. 5 , jaaig. 1859 staat zeer juist, dat 

het gebouw de tropeeën bevat van wetenschap en 
vooruitgang, en bet brandpunt moet blijven vair 
vrede en beschaving." De kunsten, de weten
schappen, de indttstriën zouden er bezit van ne
men en daarin op bet veld vair eer en genie, 
van oorspronkelijkheid cu vooruitgang, van smaak 
en van nieuwe vinding, voor zich eu tegenover 
andere nat iën, een eerlijken strijd voeren. Schoo
ltere bestemming is aan geen gebouw te geven. 
•Niemand zal aarzelen te verklaren", zei de 
voorzitter-directeur ter 1' algemeene vergadering 
van 1850 , »dat het op te richten Paleis een 
sieraad zal worden voor deze stad, eene eerezuil 
voor de natie en een zegen voor het vaderland", 
en Dr. Sarpathi had gelijk, evenals do heer 
minister van de binnenlanilschc-Belgische zaken 
toen bij aan zijn koning Leopold I een verslag 
aanbood, waarin wij lezen: »De waardigheid vair 
bet land , de eer der regeering, de verantwoor
delijkheid der bewaring van die rijke schatten, 
de zorg voor de zedelijke belangen, roepen tot 
stichting van een monument, dat onmisbaar is 
geworden" en dat monument was een gebouw, 
o. a. bestemd voor t nationale plechtigheden" en 
»tont aanstellingen." 

En terwijl Belgiè' zoodanig palcis nog wach
tende i s , cn bij ons en elders te dien opzichte 
de kat uit den boom kan kijken , staat bet Ne
derlandsche in pracht en praal overeind, en 
is een welsprekende getuige, >dat er- in Am
sterdam wel wat grootsch kan gesticht worden" 
(vergelijk het adres cn bl. 330 jaarg. 1858, tijd
schrift voor Volksvlijt), «Iels grootsch." Die paar
woorden helpen ons op den weg, die nog on
begaan voor ons ligt. 

Ongetwijfeld zijn alle paleizen voor volksvlijt 
groot en tegelijk grootsch, opgevat in den indus-
trieelen z i n , en aangenomen dat. het groote ook 
het grootsche meebrengt. Als dat waar is , dan 
is het eene reden te meer, om van alle palei
zen, groottchheid, niet enkel iu de hoofd- maar 
voornamelijk in de onderdeden te vragen, want 
als de onderdeelen gelukkig en goéd gedacht zijn, 
dan zijn het in den regel «lo hoofdpartijen ook, 

terwg] niet zelden cene goede hoofdpartij door 
gebrekkige onderdeelen te loor kan gaan. 

Wanneer wij de boeken en plaatwerken van 
velen der bedoelde «paleizen" nazien , dan ont
waren wij schier in allen eene navolging van dat 
te Londen, alwaar het — gelijk overal elders — 
slechts noodig was een zeer' klein comparti
ment der construction te bestudeeren, om te ge
raken tot dc duizend en (luizende gelijke eu 
gelijkvormige stukken, die allen tezaani, gesteld, 
gelresr ben en aaneen ver bonden , — het verbazend 
ijzeren raamwerk vormden. Met een enkel goedge
keurd model zijn direct rliiizenrle handen voor- maan
den lang, aan den inai liinalen arbeid. Zoo gaat liet 
niet bij den burger bouw, waar- hot nietigst onder
deel dikwerf dagen gezette studie en zorg vordert. 

Voor bijna alle paleizen zijn de constructie-
motieven van Paxton nagevolgd. Het zigzag 
en krilis-systoeiii hier voor- de hoofdleggers • de 
ronde bespanningen en kupschinkols daar voorde 
daken; ginds torens van ijzer met trappen, 
schier overal stijlen op de tiissdienwijdten van 
de breedste gegolfde ijzeren platen geplaatst, 
kortom de kunst om met ijzer te bouwen i s : 
eene architecture d'occasion. Want waar het 
genie, het vernuft in vorm, profil en optisch 
effect, groot spel duchtte spelen , daar moest het 
nietzelden, wegens de nietigste voorwaarden der 
ijzerindustrie, van koers veranderen. Voortreffe
lijk is dit in al zijn eenvoud door het Londen-
scbe paleis bewezen, en bet afdruksel daarvan 
vindt men, iir beperkten zin, in dat van Am-
sterdam terug. Dc heer Outshoorn streefde als 
de zesde paleisbouwer zeer loffelijk, naar zoo min 
mogelijke stipte navolging, omdat zij werkelijk 
walgelijk is en de kunst te gronde helpt. — 
Hij trachtte onder waardcering der hoofdvor 
men van zijne voorgangers paleisbouwers, niets 
precies hetzelfde te maken, 't Ware ook wat 
erg geweest, twee ol' meermalen een en dezelfde 
mal te doen dienen. De details en de orna
menten van het Oiitshoorn-puleis zijn lijn , ieder 
op zich zidf bestudeerd , de meesten fraai door 
den heer Schutz tc Zeist gevormd en in zeer 
vrijen byzaiitijnschen stijl ontworpen. 

Waar iu Londen en Manchester, Dublin en 
New-York, Hunchcn cn nu te Parijs een likseb 
profil, eene breede lijn of liever het materiaal, 
de verbanden en de onderafdeelingen te voren 
komen , daar vinden wij tc Amsterdam cene krul, 
een kapiteel en basement van zink, met legio keurige 
verstekjes ; daar vinden wij tot boog in de lucht 
versierselen, ruitjes met knopjes en vele allerlief
ste kamervullingen meer, die allen , zij mogen 
nog zoo verdienstelijk gedacht eu gemaakt zijn, 
met liet groote doel, het grootsche der afmetingen, 
en vooral met de betrekkelijk zeer bekrompen 
bouwkas, niets van doen hadden i teir heb
ben. Daarenboven zijn die versieringen hier 
stiefmoederlijk en daar in abondance verdeeld. 
De vier rijk getooide bijzalen, vergeleken bij de 
sobere bovenlokalen en de trapportalen j de sier

lijke zijgevels, vergeleken bij den weinig spreken
den voornamen toegang aan de voorzijde, dat 
alles geeft voor ons oog stoornis in het doel der 
deelen; hier is van overdaad, daar zelfs over 
naaktheid te spreken. 

Maar- gelijk wij opmerkten, is hel paleis niet 
af. Laat men den bouwmeester toch in de 
gelegenheid stellen, alles op te leveren, zooals 
hij bet in 't hoofd had en wij zullen de witte, 
schrale, schreeuwende wanden weldra zien har
monieeren met de grijze en geelachtige kleuren, 
die als grondverven op het ijzer zijn geschilderd, 
Mocht die taak hem worden opgedragen, cn wij 
wenschen dit, hij raadplege Owen Jones, die het 
Londensche paleis zoo meesterlijk opsierde. Wij 
vertrouwen dat do polychromische behandeling 
van rle Bier bij- offcunsrzalen, op alle andere on
derdeelen zal worden toegepast, opdat bet Paleis 
voor Volksvlijt eenmaal te beoordeelen zal zijn, 
wat het effect en de onderlinge harmonie van 
kleur betreft, die ons thans, de bouwmeester 
en dc directie houde het ten goede, niet bij
zonder aanstaat. 

Wij resumeeren ons laatste punt kortelijk als 
volgt. Wij hebben naar bepaalde saillante par
tijen in de onderdeelen tevergeefs gezocht, 
cn willen velen der vormen cn constructie mo
tieven eerder nieuw of oorspronkelijk noemen, 
dan dat wij ze als letterlijk nagebouwd beschou
wen ; wij voegen ons bij degenen, die het hebben 
gezegd, dat het plan veel minder originaliteit 
bezit dan de opstanden; wij zijn van oordeel dat 
de details overbodig uitgewerkt en in strijd zijn 
met rle groote afmetingen; wij nemen aan, dat 
over het onderling verband en de stijleenheid 
tusselren de verschillende deelen, gereede aan
merkingen zijn te maken; wij zijn overtuigd dat 
de heer Outshoorn, met groot talent andere 
njjverheidszalen is gaan bestudeeren, en hij van 
die studie uitmuntend partij heeft weten te trek
ken ; wij erkennen groote verdiensten in de hout
en timmerwerken, die meer dan het '/ 3 kosten van 
al de ijzerwerken, zooals men die primitief iu 
Engeland dacht klaar te doen maken , doch latei-
door de eerste fabrikanten in Nederland zijn 
geleverd, en eindelijk zijrr wij van gevoelen, 
dat rle saamvoegiiig van de gebezigde bouwma
terialen , die allen meer of min aau den diree-
ten invloed van de wisselende temperatuur bloot 
staan, allerlei gebreken moet meebrengen, die 
bij een monumentalen bouw, van zoo kostbaren 
aard, niet mogen worden aangetroffen. 

Men versta ons wel. Wij hebben geen plan 
het kunstig paleis eu het werk van Outshoorn 
af te breken. Wij weiischten dat hij zijn primi
tief ontwerp meer trouw ware gebléven, en 
zich niet in de armen had geworpen van vor-
I* 'de raadslieden. Of zouih • z Ier hun
nen invloed zulke schromelijke bijrekeningen te 
betalen zi jn, die hij ,| laanrlooze vennoot
schap" doen denken aan «een grondeloozen pot , 
of een lhinaidenvat." 



Had de aestetischo waarde van het Paleis niet 
aanmerkelijk gewonnen, wanneer zuinigheid in 
uitgaven on meerdere eenheid in vormen, hadden 
«•ingewerkt tot verhooging van de waardigheid 
des gehouws, zijn doel en zijne kunstwaarheid' 

Waar i s , om iets te noemen, dc eigenaardige 
jilaats voor het orkest in het paleis; waar zijn 
dc woningen cn de ververschingszalcn op dc ver
diepingen, die de prijsvraag zeer bepaald als 
voorwaarde had gesteld? Maar wij laden wellicht 
den schijn van kleingeestigheid op ons, cn die 
schijn zelfs, blijft ver van ons; de geschiedenis 
en de feiten niet. Wij zijn bereid aan haar offers 
van gewicht te brengen. Heeds vele snipperuren 
werden van ons in deze gevergd. He heeren 
Outshoorn en Leliman staan volstrekt niet tegen
over elkander. Zij beoefenen eene kunst, die 
ieder van zijn standpunt, moet eeren cn liefheb
ben, en daarom wachten wij liefst repliek van 
den heer Outshoorn. W i l hij als bouwmeester 
over zoogenaamde «kleinigheden" heenstappen, 
' t i s ons goed, maar als hij bid anders wenscht, 
tunt mieux voor dc kunst. Wij wenschen tc 
weten, in welke mate de heer Outshoorn over 
het aestetisch , het optisch schoon , de eurythmie, 
de vastheid, de monumentaliteit in zijn paleisbouw 
oordeelt. Hoe hij nu denkt over ijzerconstrurtiön , 
deels toegepast op den burgerbouw; hoe hij denkt 
over het verband tusschen hout cn ijzer, over 
yzer cn glas, over ijzer en kalk, over ijzeren 
deuren, ramen , pilasters, stijlen cn daken. Zijne 
mededeelingen zullen jong cn oud van dienst zijn 
en verplichten. Als dc heer Outshoorn zijn tpa-
leisbouw" compleet zou gelieven uit tc geven, 
te omschrijven , cn daarbij zou willen overleggen 
ui zijne berekeningen van kosten, van draagkracht, 
van weerstandsvermogen, van rek en kr imp, van 
zijdelingschcn druk enz., dan zou hij aan velen 
een grooten kunstdienst bewijzen en zich wellicht 
voor menigerlei bekrompen oordeel vrijwaren. De 
redactie van het tijdschrift voor Volksvlijt zou 
met dc opneming van deze stukken ccne werkelijk 
goede en grootsche daad doen. Zelfs zou dc 
uitgave op verkleinde schaal, van de zes ont
werpen, die de vennootschap voor Volksvlijt te 
zamen voor ƒ 1 8 0 0 aankocht, velen zeer aange
naam en leerrijk kunnen zijn. De redactie 
zou aan de mededingers, vooral aan de drie 
heeren inzenders van de drie best gekeurde 
ontwerpen, een evene ridderlijke hulde bewij
zen , als waarmee de bouwmeester zeer terecht 
is begiftigd, — niet zooals zeker dagblad 
zich uitdrukt: als «ccne hulde aan zijn stand", 
maar zooals in het Nederlaudsch magazijn zoo 
juist is opgemerkt «als eene schoone hulde aan 
zedige verdiensten"; want wie erkent het niet 
dat de heer C. Outshoorn in Amsterdam, als 
bouwmeester, meesterlijk met zijn tpaleis" heeft 
gedebuteerd. 

Als wij ons niet verzinnen, dan was dit werk 
het eerste van aanbelang, dat onder zijne ver
antwoordelijke directie is uitgevoerd. Wij be
treuren het dat de bouwmeester bijna het dub
bele van de voorbanden bouwsom heeft noodig 
gehad. Had het terrein met de fundeering 1 , 
de bovenbouw O 1 / , maal honderd duizend gulden 
gekost, dan had men ƒ100 ,000 vandeie ƒ800,000 
voor te laag bcgroote cn onvoorziene posten, 
henevens ƒ100 ,000 voor het drijfkapitaal, over 
gehad. Die stille hoop cn dat vertrouwen van 
velen is totaal verdwenen, llu'nn twee millioen 
zijn noodig geweest cn waar het hij vele der 
industric-paleisbouwende sonimitoiten mocht hectcn 
«zou gewennen, zoo geronnen," vertrouwen wi j , 
dat een nieuw bestuur met wijs beleid de aan
deelhouders en crediteuren in hunne respectieve 
rechten en verwachtingen niet te leur zal stellen. 
Had men zich bij den paleisbouw in onze goede 
stad tot liet minder kostbare bepaald , dan had
den voorzeker de resultaten tot hier beter kunnen 
zijn, maar men heeft zijn zeil wat hoog opge
trokken , en in plaats van eene voortdurende lik-
schc koelte , ziju er stormen, orkanen, onweeren 
komen opdagen, die het schip op welbekende 
klippen hebben doen stranden. Er is zelfs bitter 
schipbreuk geleden. Dc noodseinen zijn uitgezet, 
iedereen heeft ze gezien. Voor de eer van hen, 
die bij den paleisbouw zijn betrokken geweest, 
zien wij eene afdoende reddende hand met ge
noegen te gemout. En nu de toepassing of een 
slotwoord. 

Na regen komt zonneschijn; in kraakte even 
dikwerf beterschap cu een gezond leven als dc 
dood of aanvaarding des boedels cum benificio in-
venturii. Wij wenschen dit laatste in geen geval 
voor de unaainloozc vennootschap", die den Neder-
landscbeii nijveren stand een zegen kau zijn. Er zijn 
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voortreffelijke ontwerpen op de prijsvraag geleverd, 
allen voor een steenen palcis, met het ijzer als 
ondergeschikt bouwmateriaal. Men heeft al die 
ontwerpen op zijde gelegd. Wie zich brandt, 
moet op de blaren zitten, tenzij de geneesheer 
die bij tijds weet te voorkomen. Waar «reizend 
schone" statuten en beloften werden verspreid, 
zijn die beloften geloofd, cn wie gelooft, is een 
goed eind op streek. Waar te deelen vie l , heeft 
men de hand opgehouden, cn waar niet te geven 
was, heeft men gezwegen en zich zelf gered. 
Wie er het hoofd gerust bij kon neerleggen, is 
gelukkig geweest. 

En als wij het Palcis voor Volksvlijt, cene 
hetere toekomst wenschen, dun hopen wi j , dat 
die vette dagen zich niet al tc lang doen wach
ten. Zelfs leidt tegenspoed ten beste. Er is geen 
ramp of ze heeft hare voordeelige zijde. Geene 
weldaad, die tegelijk niet dikwerf onheil brengt. 
Moge voorspoed voortaan de onheilen voor de 
exploitatie en het «eeuwendurend" bestaan van 
het Paleis voor Volksvlijt overtreffen , zonder dat 
men nieuwe offers komt' vragen, want waarlijk 
dat zou al te veel van de goedheid der brave 
burgerij gevergd zijn. 

Die paleisstichting met edele bedoeling op tottw 
gezet, met passie cn onbegrensde liefde op de 
been geholpen en staande gehouden, worde Ne
derland en baren stichters in dit jaar tot eer. 

Dc roeping van den bouwmeester is , dat bij 
van zijne kunst en wetenschap al meer en meer 
de juiste grens leert kennen , cn voor het overige 
mag bij zeggen: »Ik tart een knap metselaar twee 
BSteenen zoodanig op elkaar te leggen, dat twee 
«deskundige personen, benoemd om over mijn 
«arbeid rapport uit tc brengen, er niets op zullen 
«weten aan te merken." 
, O p die wijze gaat menigeen om wol uit cn 

komt geschoren weerom. Anderen doen ook om
gekeerd cn ontzien niets om dc wol beet te 
krijgen. Heiden zullen verliezen, zoodra bet ephé-
mère dingen betreft, maar de bezittingen des 
geestes, de voordcelen der kunstcritick en die 
van bet oorspronkelijk genie, de kundigheden , 
waarmee wij menschel! onze krachten en kunst
kennis uur aan uur vermeerderen , dat alles is 
blijvend en vast als een muur. De vruchten van 
arbeid en inspanning, van het juist zien cn oor
dcelen , zijn even als de behoeften cn dc geriefe
lijkheden des dagelijkscben levens, kostelijke en 
nooit genoeg te waardeeren schatten, die veel 
tijd en offers eischen. Iedereen bezit de mid
delen om tot de genieting van die voordeden 
te geraken , maar niet aan allen is dit bekend. 
Wat de een niet bijzonder schoon vindt, oor
deelt een ander, als te zijn «volledig" cn van eene 
uitverkoren heerlijkheid. Wel een bewijs dat het 
menschelijk oordeel en gevoelen uiteenloopt. Wie 
zal gelijk hebben? I That is the question", in 
kunstzaken, waar de sprekers het herinneren, 
dat volksbeschaving, tegelijk volkswelvaart is. 

Wanneer de wetenschap en de kunstwetten als 
grondslag der gedachten cn vormen zijn aange
nomen, wanneer het genie dient, om de gedachten 
met bezielende kracht als aanschouwelijke tastbaar
heden voor te stellen dan eerst is men op den 
weg van het schoone en het nuttige tevens. Over 
dat schoone en nuttige zijn legio boeken ge
schreven en te schrijven, gelijk over het recht 
en dc plichten van den bouwmeester cn den kunst-
oordeelaar. 

Onder aanbieding van onzen bijzonderen dank 
aan de redactie van dit kunstblad voor dc opneming 
van de bovenstaande beschouwingen, in zake het 
prospectus, de prijsuitschrijvhig en bet gebouw 
der naaiuloozc vennootschap: P A L E I S voon V O L K S 

V L I J T , sluiten wij dit laatste of slotartikel met de 
woorden : 

»ET J ' A I ÉcltlS, IUOEZ." 
Amsterdam, 30 Dec. 1800. J . II. L E L I M A N . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
— Het plan tot het bouwen van cene vaste 

brug bij Dusseldorp, waarover de onderhandelin
gen langen tijd gevoerd zijn, is thans door de 
Pruisische regeering goedgekeurd. 

— Den 98sten is op het Albert-Square te Man
chester met zeer eenvoudige plechtigheid het 
standbeeld van den overleden Prins-gemaal ont
huld. Het beeld staat onder een soort van Go-
thischo poort, daartoe opzettelijk opgericht. Vier 
bogen , door een klein gewelf verbonden , over
dekken het beeld ; de vier boekpilaren zijn niet 
wapenschilden versierd en de spits van ieder dei-

vier bogen draagt een beeld der faam. Het beeld 
stelt den Prins voor in het costuum van de orde 
der Kouseband. 

— Het heeft in het buitenland eenige be
vreemding verwekt, dat de keizerlijke commissie 
voor de algemeene tentoonstelling, met afwijking 
van beginselen, die bij vorige tentoonstellingen 
zijn in acht genomen , thans dc kosten van het 
transport der ingezonden voorwerpen en hunne 
plaatsing in het tentoonstellingspaleis ten laste 
der inzenders laat komen. Het heeft eeniger-
matc den schijn alsof dc commissie in dat op
zicht alleen handelt in het belang der inschrij
vers voor het waarborg-kapitaal. In een der 
Parijscbe industrieele organen wordt echter de 
opmerking gemaakt, dat dit toch het geval niet 
is cn dat deze maatregel, wel verre van voor 
de inzenders een wezenlijk nadeel te zijn, geheel 
eu al iu hun eigen belang is. Men moet name
lijk weten, dat dc vrijstelling der transportkos
ten op de tentoonstellingen van 1851 , 1855 eu 
1802 niet de uitwerking heelt gehad, die men 
er van verwachtte. Wanneer de administratie 
die kosten voor bare rekening neemt, dan kan 
men ook niet zeggen, dat er eene billijk geëven-
redigde verdeeling der kosten voor de verschil
lende categoriën van inzenders plaats heeft. Die 
billijke verhouding wordt toch reeds van zelve 
verbroken door de verschillende afstanden en 
den aard der inzendingen. Doch ook afgeschei
den daarvan, bestaat er een zeer afdoend be
zwaar. Zoodra toch de commissie het vervoer 
der 30.000 a 40.000kisten , balen, pakken, enz., 
die bij 1000 a 1500 stuks per dag te Parijs 
aankomen, voor hare rekening neemt, dan is 
het haar ten eencnmale onmogelijk voor alles 
behoorlijk zorg te dragen. Zij acht liet althans 
cene te zware verantwoording-, dc ontvangst cn 
alle verdere zorg voor dat alles in zoodanige 
mate te surveilleren als iu het belang der in
zenders vereischt wordt. Zoodra nu in die sur
veillance leemten ontstaan, gaan er al licht kis
ten of pakken verloren , zij worden beschadigd , 
de verzending krijgt oponthoud en zoo gebeurt, 
er allerlei , wat onmogelijk is te voorkomen en 
wat toch bepaaldelijk voor de inzenders schade
lijk en onaangenaam wordt. Wanneer daaren
tegen de inzender zelfde- surveillance uitoefent, 
of er voor laat zorgen , dan houden til die be
zwaren voor de commissie op en al hoeft de in
zender dan meer kosten, zoo wordt hein die 
opoffering ruim vergoed door de zekerheid om
trent de goede zorg voor zijne artikelen, waarop 
bij toch prijs stelt, al ware bet alleen wegens 
dc meerdere moeite, die de vervaardiging dei-
tot dat doel bestemde voorwerpen hem beeft 
gekost. 

Terwijl intiissehcn het tentoonstellingsgebouw 
ook iu dc mindere details zijne voltooiing nadert, 
is men nog ijverig bezig niet bet gebouw tegen
over dc Jcnti-briig, bestemd tot eene algemeene 
verzamelplaats der bezoekers. Dit behoorde er 
nog bij , om hot grootsche plan der onderneming 
volledig te doen zijn. Ook het tentoonstellings-
paleis moest eene club hebben, in navolging van 
de comfortable groote clubs der Britsche en der 
l-'ransche hoofdstad. Dit gebouw beeft op zijne 
beneden-verdieping eene uitgestrekte localiteit , 
die op zekere uren van den dag voor dc inzen
ders eene soort van beurs zal zijn, alwaar de 
industricelcn uit alle landen der wereld bijeen
komen, om kennis tc nemen van de koersen der 
fondsen op alle beurzen en de prijzen der goe
deren op alle markten. Daar hebben zij eene 
telegraaf, cene post, correspondentie-bureau.x, tol
ken voor alle talen, kortom zij hebben er alles 
tot hun dienst wat hun maar eenige faciliteit 
kan verschaffen voor hunne zaken. Op de eerste 
verdieping vindt men groote eet-, rook- en andere 
zalen, leessalons, biljartkamers en verschillende 
andere lokalen tot rust, uitspanning of genot. 
Hondom dit paleis zijn galerijen met glazen over
dekking aangebouwd, alwaar voor een aantal 
industrieelen de gelegenheid zal zijn opengesteld 
om hunne beste producten rechtstreeks aan de 
belanghebbenden te koop aan te bieden. Onder 
eene dezer galerijen wordt thans een enorme 
kelder gemaakt, naar het model van d ie , welke 
men alleen in Champagne of te Bordeaux aan
treft en die bestemd zijn tot opslagplaats van 
alle Eransche en buitenlaudsclic wijnsoorten. 

— Uit liet door den Parijschcn Moniteur open
baar gemaakte reglement vau 11 Januari I- I-
voor den toegang tot de internationale tentoon
stelling blijkt, dat zij den 1"' Apri l geopend en 
den laatsten October gesloten zul worden en in 

drie hoofd-afdeelingen gesplitst zal zi jn: 1°. het 
Park, waaronder verstaan wordt het tentoonstel
lingspaleis op het veld van Mars, niet het park, 
waardoor dit paleis omringd wordt, en hetwelk 
men door vijftien verschillende hekken of portcs 
binnentreedt; 2o. den aan den zuidwestclijken 
uit boek van het genoemde veld gelegen Tuin, 
of het voor de bloemen- en plantcn-tentoonstel-
ling bestemde terrein; en 3o. het op een gerin
gen afstand van het veld gelegen eiland Ilillan-
court, waar de tentoonstelling van landbouwzaken 
en de proefnemingen van landbouwkundigen aard 
zullen worden gehouden; voor elke van welke 
afdeelingen der expositie een afzonderlijk entree
geld zal moeten worden betaald. Kaarten tot 
bijwoning van de plechtigheid der opening zijn 
tegen 10 fr. te verkrijgen. Gedurende de eerste 
week der tentoonstelling zal dc toegangsprijs voor 
Park en Tuin gezamenlijk 5 fr. bedragen, cn nu 
den 8 Apr i l wordt de entree onveranderlijk vastge
steld : voor het Park in den voormiddag op 2 fr. 
en in den namiddag op 1 fr., cn voor den Tuin 
des vooriniddags op 2.50 fr. eu des namiddags 
op 1.50 fr.; terwijl men tegen bijpassing van 50 
cent. ten allen tijde uit het Park in den Tuin 
zal kunnen overgaan, liet tarief der entreegelden 
op Hillaneourt zal nader worden openbaar gemaakt. 
Abbonnements-kaarten, voor den ganschen duur 
der tentoonstelling geldig, zijn verkrijgbaar : voor 
heeren tot den prijs van 100 fr. cn voor dames 
tot dien van 00 fr. De houders dezer doorloo
pende kaarten hebben vrijen toegang tot de ope
ningsplechtigheid en, o|i elk uur van den dag, 
in al de onderafdceliugen der tentoonstelling, ter
wijl zij , ilie zich het eerst tot hot bekomen van 
abonnements-kaartcn aanmelden, aanspraak heb
ben op een der vijfduizend stalles, bij de iiitdcclhig 
der bekroningen op I Juli in bet ten toonstellings
paleis. Er zullen bovendien weekkaarten worden 
uitgegeven, waaraan dezelfde rogten verbonden 
zijn als aan de abonnementskaarten cn waarvan 
de prijs op 0 fr. bepaald is. Ih-ze billetten wor
den alleen tegen afgifte, in duplo, van liet plio-
tograpbisch portret vau den aanvrager verstrekt, 
waarvan een der exemplaren op het toegangs-
billet wordt gehecht. Aau deze formaliteit moeten 
zich ook de aanvragers van abonnementskaarten 
onderwerpen, tenzij zij hunne naamtcekening af
geven en op hun billet stellen willen. Het abon-
neiuentsbureau is van den 20""" Januari al' ge
opend. Aan de exposanten worden kosteloos 
personeele toegangskaarten afgegeven, geldig voor 
hetgansehe tijdsverloop, gedurende hetwelk hunne 
voortbrengselen worden tentoongesteld. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Iu dc maand Juli aanst. zal 

door de afdceling \s Gravenhage der Nederland
sche Maatschappij ter bevordering van nijverheid 
eene tentoonstelling worden gehouden van vis-
schers gereedschappen en voortbrengselen der 
visschcrij , waarvan thans het programma het 
licht heeft gezien. 

— Aan de Hoofdcommissie ter regeling cn be
hartiging der belangen van Nederlandsche indus
trieel! li en kunstenaren bij de tentoonstelling van 
landbouw , nijverheid en schoone kunsten , welke 
in 1807 te Parijs zal worden gehouden, zijn bij 
Koninklijk besluit van den 2 9 " " dezer, n". 7 3 , 
toegevoegd als leden voor de afdceling Schoone 
Kunsten: S. L . Verveer, kunstschilder te 's Gra
venhage ; J . Israels , kunstschilder tc Amsterdam ; 
en A. J. Lamme, directeur van het Museum 
Boymans te Rotterdam. 

— De architect P . J. II. Cuypors, te Amster
dam, is door den paus tot ridder der orde van 
den II. Gregorius den Groote benoemd. 

Amsterdam. Met genoegen vernemen wij 
dat de opengestelde loterij-leening voor liet Palcis 
van Volksvlijt is volteekcnd. 

—• Dingsdag avond is een gewoldigen brand 
uitgebroken in de fabriek van stoom- en andere 
werktuigen der heeren van Vlissingcn en Dudok 
van Heel. Het hoofdgebouw der fabriek is uit
gebrand en vele modellen cn teekeningen zijn 
daarbij verloren gegaan. 

— Aan de Amst. Cl. wordt medegedeeld, dat 
er ernstig sprake van is een nieuw ministerieel 
departement in te stellen voor waterstaat en 
publieke werken , aan het hoofd waarvan de in
specteur-generaal van den waterstaat, de heer 
f - W . Conrad, zal geplaatst worden. 

Leiden, 34 Jan. Bij de heden op het raad-
buis gehouden verkooping, tot afbraak , van de 
nijnsburgsche poort, zijn daarvan koopers ge-
Worden J . p. Rietbergen en E. Vliegenthart, 
voor ƒ 2590, en van de buiten- Hoogewoerdsche 
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poort met ringmunt-, tot hetzelfde doel , is koo-
pcr geworden II. F i l ippo , voor ƒ 1380. Bij de 
gelijktijdig gehouden aanbesteding van het maken 
van eene nieuwe insluiting van het plantsoen 
bij dc Hoogewoerdspoort zijn daarvan aannemers 
geworden: l e perceel G. Splinter, voor ƒ 7 2 5 ; 
2e perceel J . Dcc , voor ƒ 447. 

Arnhem. Wij waren in dc gelegenheid de 
zinken kiosk te bezichtigen, die in de fabriek 
der heeren Wurfbain, Gerritsen cn Rodenhuis 
alhier vervaardigd cn voor dc internationale ten
toonstelling te Parijs bestemd is. Dit werkstuk 
onderscheidt zich door sierlijkheid , hechtheid cn 
doelmatigheid en doet deze fabriek alle eer aan. 

— Reeds in de heide eerste nummers van 
onzen tweeden jaargang hebben wij , in navolging 
van andere bladen , met een enkel woord de 
blijken van achting vermeld , die aan den afge
treden gemeente-architect van Dordrecht door 
werkbazen en belanghebbenden, en later door 
zijne oud-leerlingen der voormalige bouwkun
dige teekenscbool aangeboden werden. 

Wij meenen, dat wij zouden tekort doen aan 
de strekking van ons Weekblad, wanneer ook 
wij niet van onze zijde een woord van afscheid 
toebrachten aan den man, dio den 3 l » t i n Decem
ber j . 1. ziju ambtelijk leven in bouwkundigen werk
kring heeft neergelegd; die gedurende 35 jaren 
ongeveer, zijne krachten hoofdzakelijk heeft ge
wijd aan de belangen eener stad , die zeker rijk 
aan middelen, nog in menigte de overschoone, 
maar ook dikwijls vervallen godeiikleekeuen van 
zijn roem: de oudste stad van Holland tc zijn, bezit. 

En naast deze, de nieuwe al meer en meer 
verrijzende gevels van den jongeren tijd , die de 
beste bewijzen zijn hoeveel ook zij in bouwkun
dige ontwikkeling reeds is vooruit gegaan, cn 
ook op hare beurt ei- zich met alle inspanning 
op toelegt, om in het belang van gezondheid en 
beter aanzien, hier en daar hare dikwijls nog 
nauwe straten tc verbreedcii, aan de rivier grond 
te betwisten of wel door breeder toegangen hare 
binnenlandsche gemeenschap te verbeteren, om 
daardoor ruimer lucht, meer licht of gemakkelij
ker en dus ook uitgebreider handel te verkrijgen. 

Bij de beschouwing daarvan wijst men zeker 
niet achting op hem, die onder een geheel an
der stelsel dan het tegenwoordige, bijna zonder 
hulp alleen stond voor een uitgebreiden werk
kr ing , met ccne opleiding, vooral op bouwkun
dig gebied, zooals die was voor ruim veertig 
jaren; die veel heeft gedaan wat tot Dordrechls 
verfraaiing geleid heeft, cn door wiens aanhou
denden lust tot werken en onvermoeid trachten, 
om tot stand te brengen wat beter ingericht 
kon worden, het bestaande in menig opzicht 
werd verbeterd; dio niet alleen op burgerlijk 
bouwkundig terrein, maar ook op dat van den 
waterbouw eene uitgebreide bemoeiing vond , en 
die toch gelijken tred hield niet die ontwikke
ling der bouwkunst, welke ook in ons land weder 
het kenmerk was der laatste vijf-en-twintig jaren. 

Geboren te 's-Bosch in 1799 werd de heer 
G. N . Itz. aldaar opgeleid aan de koninklijke 
school voor nuttige en beeldende kunsten, in 
1812 gesticht. Hij was een barer eerste leerlingen. 

In 1820 cn 1821 droeg men hem, toen reeds 
als oud-leerling, do tijdelijke waarneming op 
van het leeraarsambt in de bouwkunde aan 
die school. 

In 1828 aanvaardde hij de benoeming tot 
tweeden onderwijzer aan die instelling en ont
wierp toen met den eersten leeruur iu de bouw
kunde liet plan tot hare vergrooting en uit
breiding. 

In 1832 werd hij beroepen tot de betrekking, 
waaruit liij in het voorgaande jaar zijn ontslag 
verzocht. 

Veel mocht hij ontwerpen en onder zijn toe
zicht zien uitvoeren. 

De R. Cath. kerk op de Voorstraat te Delft 
is van zijne hand; met haar stichtte hij vele 
werken buiten deze gemeente. 

Hij was consul eerend architect voor den bouw 
der Ziiiderkcrk te Rotterdam, en werd later 
met het oppertoez icht daarover belast. 

Menig vereerend geschenk voor het een en 
ander versiert zijne woning. 

In Dordrecht zeiven mag men als zijne voor
naamste werken noemen: het krankzinnigenge
sticht, nog steeds volgens zijn oorspronkelijk 
ontwerp uitgebreid wordende bij aanwinst van 
terrein; den gcheelen herbouw vau het oude 
raadhuis , in classicken stijl gerestaureerd; ver
nieuwing van verscheidene bruggen , meestentijds 
door het aanbrengen van ijzer in plaats van 
hout, en wel in een tijd , waarin de ijzeicon-

structie nog in hare eerste beginselen was; 
stichting van nieuwe scholen, ingericht vol
gens al de gegevens daarvoor in later tijd aan
gewezen , met de meest mogelijke uitdrukking 
van het doel in don uiterlijken vorm; uitmun
tende restauratie der groote kerk met eene over
schoone regeling van zitplaatsen; terwijl zijne 
doortastende onderzoekingen omtrent liet scheef 
staan en de verzakkingen van kerk en toren, 
in der tijd door zijne mededeelingen, daarvan bij 
de maatschappij van bouwkunst in druk ver
schenen, voldoende bekend zijn geworden. 

De bouwkundige school in Dordrecht verwierf 
onder hem haar grootsten bloei, cn menig kun
dig man, die nog het land met eere dient, ont
ving daarop zijne eerste leiding ; tevens onderwees 
hij zijnen leerlingen daarbij in het modelmaken; 
hij legde zijne betrekking aan die school eerst neer, 
toen het onderwijs daaraan gegeven, eene andere 
richting moest nemen ; dikwijls hoorde men hem 
later verklaren, dat, hoe moeitevol ook den dag 
voor hem geweest was, het onderwijs aan de 
school altijd des avonds tot uitspanning voor hem 
verstrekte. 

Als laatste werk van zijn ambtelijk leven 
stichtte hij hier het nieuwe weeshuis, dat vol
gens ziju ontwerp verrezen, in zijne geheele vin
ding getuigt van jeugdige kracht en stoute ge
dachte, te sterker sprekend misschien, omdat het 
met zoo betrekkelijk geringe middelen werd op
gericht, en dus wel in zijne geheele wording 
het meest in tegenspraak is met het eigen ge
voelen van den man, die zich zeiven reeds te 
oud en te afgeleefd noemt om nog met krach
tige hand zijne veelomvattende taak voort te 
zetten cn daarom zijne betrekking neerlegde. 

Gaarne wenschen wij hem toe , dat na zijn 
werkzaam doorgebracht ambtelijk leven, nog vele 
jaren eene aangename rust zijn deel moge zijn , 
dat van zijne kennis cn smaak nog velen mogen 
gebruik maken voor particulieren bouw, en hij 
zelf lust hebbc om dc ondervinding, die bij bij 
vele zijner bouwwerken opdeed, cn die zeker in 
eene plaats als waarin bij werkzaam was, niet 
van belang ontbloot kan zijn, openbaar te maken 
tot nut van het tegenwoordig geslacht, tot waar
schuwing en bevordering van kennis en ont
wikkeling, dan zal zijn werken nog voortdurend 
strekken tot nut van anderen en zoo het samen
zijn met hem, en daarna het terugzien op wat 
liij mededeelde, nog menigeen tot voordeel kun
nen zijn. 

Deventer. De gemeenteraad beeft besloten 
cene hoogerc burgerschool te bouwen iu de Pont-
steeg, waarvan de kosten op ongeveer / '00,000 
worden geraamd. 

Amersfoort, 22 Januari. In de gisteren ge
houden vergadering der Amersfoortsche Bouw-
vereeniging zijn de statuten gearresteerd en werden 
nog twee leden van het bestuur bij dc drie reeds 
fungeerenden gekozen. De vergadering hechtte 
tevens hare goedkeuring aan den aankoop van 
gronden aan den Soesterweg, nabij het spoorweg
station alhier, ten einde daarop fraaie woonhuizen 
te bouwen. 

Utrecht. Men zegt dat de gemeente in de 
nabijheid van het stationsgebouw eeu stuk grond 
heeft aangekocht, om daarop een hoofdbureau voor 
den telegraaf te doen bouwen. Het tegenwoordig 
telegraafbureau zou dan tot hulpkantoor worden 
ingericht. 

Bergen op-Zoom. In den avond van 28 Jan. 
is dc St. Jacobstoren, dienende tot bergplaats van 
krui t , granaten en verdere projectilen, gedeelte
lijk ingestort. Aan het zuidelijke front is de be-
klamptc buitenmuur geheel afgevallen, binnen de 
eiken palissadering, waarmede dit oude gebouw 
is omheind. De schildwacht heeft geen letsel 
bekomen. Met dc opruiming van het puin en het 
overbrengen van het krui t , wordt zooveel mogelijk 
spoed gemaakt. 

Aanbestedingen. 

A a n k o n d i g i n g e n . 
Maandag 4 F e b r u a r i . 

Ten 11 ure, in het logement de Koude l.nuw te Arueron-
gen: het bouwen van een schoollokaal en underwyzerswoning. 

Ten 12 ure, oji het raadhuis te Dordrecht: verkoop tot 
ainotie vau de Wijiibrug over de Voorstraatshaveu. 

Ten IS ure, up het raadhuis te heiden : lo. het vijfjarige 
onderhoud van onderscheidene werken, behoorende tot het 
Delftsehe jaagpad; 2o. levernncieu in onderscheidene percee
len, als: a. huutwareu en t»-er; b. Ijzerwerk iu en buiten 
deuh audrl; c. Wageuiuakcrswcrk; d. Verfwaren. 

Uluadag- S Februari. 
Teu I S ure, ten raadhuize te Alkmaar: lo. het ouderhoiidt-u 

vau alle gcmt-eiitcgcbouwcti, scholen, bruggen, riolen eu 
verdere gemeentewerken, benevens eeuige veruieuwingt-u aau 
de gebouwen; 2o. het vernieuwen vau eeuige strateu; 3o. het daeu 
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van eenige vernieuwingen aan bruggen cn overzetveren ; 4o. liet 
leveren en vervoeren van de henoodigde miiterinlcn voor bui
tenwegen en voetpaden; 5o. het dempen vau dc Kcirte iNieuwc-
sloot, fvfliuen, sloot langs den KuuanMijk, in verhand met 
dc afgraving der vest langs het Kanaal. Dc gezamenlijke 
perceeleu zyu geraamd op ƒ 30,900. 

Weena-Jac i • Februari. 
Ten t l ure , iu het Timinerhiiis te Rotterdam , inschrij

ving naar de volgende werkeu, ten dienste van in aanleg 
zijnde waterleidingen, nis: lo. 500 strekkende cl gegoten 
ijzeren buis, van 0,254 el wijdte, met en zonder spruiten. 
2o. 40 gegoten ijzeren kranen, met bijhchoorciid mctnnl, enz. 

Ten f a ure, teu raadhuize te Arnhem: het onderhoud 
en eenige buitengewone werken aau de schoolgebouwen en 
onderwijzentwoningeu. 

Iicinilerilng. 7 Februari. 
Door de commissie voor het houwen van een stoomwerk

tuig teu behoeve der vier polders op het eiland Dordrecht 
en van den polder Wieldrecht, bij enkele inschrijving: het 
leveren van 1!0 stuks rechte, lijtiijc, dennen of natten hei
palen, lang 12 ellen, zwaar op 1 el van den kop, zonder 
oen bast gemeten 0.80 cl en anu de punt niet minder dan 
0.35 e l , iu omtrek; van 40 stuks lang 10 e l , zwaar nis vo
ren 0.70 cl en 0.30 el , en van 80 stuks talg 0 e l . zwaar 
als voreu 0.<Ï5 e l , cn 0.25 el. 

A r i j d a g , * F e b r u a r i . 

Ten I I ure, ten huize vau niej. de wed. v. d. Weydcn 
te Znlt-Bommcl: het bouwen van twintig woningen voor den 
werkenden stand. 

Ten f S ure, aau het lokaal van het ministerie vnu bin
nenlandsche zaken te 'sllage: het begriiiden van wegen iu 
de Noord- en Nieuwlandsche polders, onder de gemeente 
's fJrnveznude, voor dc verbetering van den waterweg van 
Rotterdam uaar Zee. 

T c ( ï r o o t e b r o c k ; het bouweu vnn een woonhui» voor den 
notaris aldaar. 

Maanda*» II Februari. 
Ten 1 0 ure, aan het lokaal van het nrov. bestuur te 

Middelburg: het onderhouden vnn het gebouw der Rijks-
hoogerc burgerschool te Middelburg, gedurende het jaar 18fi7. 

Ten I S ure, ten huize vnn den logementhouder K . de 
Grnnf te Hcino: het bouwen eener kerk voor de Ned. herv. 
gemeente aldaar. 

Mngftdaft, 12 Februari. 
Ten l O ' / j uur, nau het gebouw van het prov. bestuur te 

's Bosch: het onderhoud der Rijks- haven- en rivierwerken 
aan deu Moerdijk en de Noodhaven , in de provincie Noord
brabant,-van 1 Januari 1867 tot 81 December 1800. 

Maandag IH Frbruarl. 
Ten %ê\ ure t op bet raadhuis te Amsterdam: lo. het 

sloopen vnn al de gebouwen behoorende tot het voormalige 
•leprozenhui*; 2o. het makeu van de gehouwen: vooreen 
polilie-bureau voor de 3c sectie; voor eene openbare armen
school met nanhooren; voor het onderwijs iu de physiologic 
met laboratorium cn voor het onderwijs iu dc ontleedkunde 
met anatomisch museum. 

Ten I X ure, op het raadhuis te Dordrecht: het straten-
makerswerk iu de gemeente gedurende ceu jnnr, met ver
lenging gedurende een jaar, naar verkiezing vau burgemees
ter en wethouders. 

Dingsdag , 2 0 Februari. 
Ten 11 ure, ten huize van J . v. Hnnrcn te L i cm pilc: 

het houwen ceucr kerk voor dc It. K. gemeente aldaar. 
Donderdag XI Februari. 

Ten 11 uur, in het gemeentehuis te Wormcrvcer: het 
maken van eene begraafplaats, met doodgrnvershuisje cu 
een daarheen leidenden toegangsweg met vaste brug binnen 
de gemeente Wormcrvcer, met bijleverhig vnn het beuoo-
digde zand eu de verdere bouwstoffen. 

Ten I X ure, iu het gemeentehuis te Loehem: het bou
wen van een huis tot dng- cn kostschool voor meisjes. 

TrIJdac, XX Februari. 
Door de Directie der Ned Rhijnspoorwcg-Mnatschnppij tc 

Utrecht: het bouwen van lucomoticveii-remisen met werk
plaats cn woningen op het terrein Damlust te l'trecht. 

Zaterdag, X3 Februari. 
Ten I X ure, door deu luitenant-kolonel, directeur der ar

tillerie- stapel- en constructic-iungnzijnen te Delft , op het 
bureau zijner directu*: dc levering van eeue bourhauk voor 
kanonnen van groot kaliber, tevens ingericht als draaibank. 

Woenidag, X9 Februari. 
Door het dijkbestuur der Contributie Hemcluuicr Oldc-

pliacrt en aanhoorige zeedijken: lo. het maken van eene 
stccnglooiing anu de waterdijken, benoorden Stavoren, ter 
vervanging van 150 el lengte pnalwerk aldaar; iu één per
ceel; 2o. liet leveren der daartoe henoodigde 500 last brik; 
iu tien perceeleu; 3o. het leveren der (laartoe henoodigde 
1400 laat zuilcn-bazalt; iu drie perceelen. 

Donderdag , XM Februari, 
Ten I X ure, iu eeu der lokalen vuu het ministerie van 

biunenlandsche zaken te 's l lage: het makeu van verschil
lende gebouwen en inrichtingen op het statiou Ileerenvecn, 
ten behoeve van deu spoorweg van Arnhem uaar lA-cuwardcn. 

Donderdag, XI Maart, 
Ten I X ure , iu ecu der loknjen vnu het ministerie vnn 

hinneiilandsche znkcu te 'sl lngc: het maken vnu gebouweu, 
verhoogde los- en l.adiugplaut8eu, tv achtera woningen eu 
verdere werkeu voor deu spoorweg tusschen Kuilenburg eu 
Rommel. 

A f l o o p van aanbestedingen. 
Op 1 4 J a u . , aan het Departement van Hinueidaudsche 

Zaken te 's l l a g c het houwen van wachterswoningeii, het 
maken vau perrons en het uitvoeren vnn eenige andere wer
ken, voor het gedeelte van l*eeuwarden tot Groningen, van 
den spoorweg vnn Harlingen uaar dc lluiinuversehc grenzen. 
Daarvoor waren acht biÜetten van inschrijving ingekomen, 
e i i \*ai_demii iste inschrijving die vnu de heeren 0. J . l'e-

> ^ 5 n ^ ^ S s ^ ; ' " i i e u m , en W. A , vau lUocineu, te Muruiii , 
* \ < ï u r / - '4* ,8oo \ 

Op dan. , \aan het prov. gouvernement van Noord-
HaUaiid i « rJaerUm: het bouweu vau ecu school cu ouder-

* te-qïerswoWfiig aviOostzanu. Minste inschrijver de heer 11. 
de Groot te JJlHaar, voor ƒ 14,008. 

, O u Sft ihn^ie Rotterdam: de levering der ijzerwerken, 
.die wnoiiduuVjijii voor dc verbouwing der Ixmvebrug, bc-

S t t n l a nlfcj^tJ. eene draaibrug, die twee brugopeuingeii 
<A>r̂ xaiA:' "2o, eene vaste brug, die mede twee brugopeningeii 
moet overspannen, cu 3o. vier caudclahrcs met de benoo-

-«h^t f^rWumigen cu vertier tochehooren. Dc laagste insehry-
/fjipta v o o r « e < e werken waren de heeren Burgerhout Jfc Krank, 

teRutterdajo, « p o r d e som vau ƒ 2 2 , 5 3 3 . Verder wareu dc navol-
iHKhriivHiiircn ingekomen, als: de Maatschappij de 

7/$nL tc U p , voor / Sl.000i 2o. O . IJllel & ( ' 0 . , te 
1'apjs, vuur y*),J30. 3o. Vau de Wall Rake, te Ltrecht, voor 

£ 4 -

f 28,999; 4o. 8. H . Broekman, tc Amsterdam , voor ƒ 27,993; 
5o. Peun & BoOdnln, tc Dordrecht, voor ƒ 27,0'.K); fio. I). A. 
Schretlen & C o . , te loeiden, voor ƒ 25,980; 7o. T . Leium , 
te Kraftitgcu, voor ƒ 2 5 , 1 0 0 ; 80. de Fabriek tte Priux ran 
Oranje, te 's Hage, voor ƒ 25,100; 9o. h. J. Kuthovcn & 
C o . , te ' s l lage , voor ƒ 2 4 , 1 0 0 . Naar men verneemt, is 
het werk nau tic bieren Burgerhout & Kraak gegund. 

Op 25 J a n . , te Zwolle: het uitvoeren van vernieuwingen 
en bcrstelliugcu uau de kunstwerken, gebouwen enz. der 
Dedemsvaart eu hare zijtakken gedurende 1807. Dat werk 
is aniigeiiomeu door ( ï . Lubberiiik te de Wijk voor ƒ 5575. 

Op t ü Jan . , te Groningen, het herleggeu van eeue steen-
glooiing nau tic zeeweringen Z. O. van Delfzijl, lang 315 el. 
laagste inschrijver de heer J . II. Rottinghuis te Delfzijl 
voor ƒ 22,337. 

Op Xf> J a n . , ten raadhuize tc 's Graven hage r lo. het 
leveren eu leggen van ijzeren leggers eu een dek op tie 
Wage 11 brug, en 2o. bet leveren van gegoten ijzeren kolken 
en kolkraudeii. De minste inschrijver* waren voor perceel 1 
de heer G. Ifcuincrs, te Kraliugeii, vuur dc som van ƒ 1239, 
en voor perceel 110. 2 de ijzergieterij „de Prins van Oranje", 
bij 'a Hage, voor dc som van ƒ 1780. 

Op 2D J a n . , tc Mijnshecreiilaiid: het bouwen vnu een 
nieuw schoolhuis met oiidcrwijzcrswnniiig. Kr waren zeven 
cn dertig inschrijvers; de laagste was Js. Visser tc 's Graven
deel voor eeue som vnn / 8849. 

On 3 0 Jan. , tc Rotterdam: dc inschrijving naar de vol
gende werken voor het Muscum-Boyiunns , als: diverse steen-
nouw-werkcti, gegoten ijzeren candelnhres, vazen, Venster
traliën en/.., ijzeren leuningen eu ander smidswerk; minste 
inschrijvers waren: voor het 1ste perceel J . W. vau Amey-
den, voor ƒ 0 2 5 ; 2de perceel dezelfde, voor ƒ 840; 3de 
perceel dezelfde, voor ƒ 8 6 0 ; 4de perceel I'. dc Moor cu Zn. , 
voor ƒ 618; 5de perceel J . W. F . Krans, voor ƒ 354,10; 
fide perceel i,. Vincent, voor ƒ 234. 

Advertentiën. 

A A I B E S T " K O H O . 
BURGEMEESTER K N WETHOUDERS der Ge

meente AMSTIüWAM zullen op Maandag den 
18 Februari iS ( i7 , des middags ten 12 ure, op 
bet Raadhuis, in het openbaar en bij enkele in
schrijving doen aanbesteden: 

1". Het sloopen van al de gebouwen be
hoorende tot het voormalige Lepro

zenhuis. 
2". Het maken van de Gebouwen: 

Voor een Politiebureau voor de 
3'' Sectie; 

Voor eene Openbare Armenschool 
met Onderwijzerswoning en lokaal 
voor de Gymnastiek; 

Voor het onderwijs in de Physiolo
gic met laboratorium, en 

Voor het onderwijs in de Ontleed
kunde met anatomisch museum. 

Allen op <le terreinen van ile gesloopte per
ceelen, met de levering van alle daartoe noodige 
materialen. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn te ver
krijgen ter Drukkerij der Gemeente en liggen voorts 
ter lezing iu een der lokalen van de Secretarie 
(Afdeeling Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere Inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan den tiininertuin der Gemeente, op het Bureau 
van den Heer Architect B. H E GREKF Jz. des 
voormiddags van iO tot i '2 ure. 

AANBESTEDING. 
D K BURGEMEESTER U E I I G E M E E N T E ARNHEM 

zal Woensdag (i Eebrnari IHII7, 's middags l'2 
ure, ten Raadhuize in het openbaar aanbesteden: 

Het ONDERHOUD en eenige BUITEN
GEWONE W E R K E N aan de SCHOOL
GEBOUWEN en ONDERWIJZERS
WONINGEN 

liestekken zijn a 15 Cents ter Gemeente-Secre
tarie verkrijgbaar. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van Zalt-
Rammel, zullen namens Z. Exc. den Minister van 
llinneulanilsc.hc Zaken op Donderdag den I I Fe
bruari a. s. des middags ten één uur, ten Rand-
buize aldaar bij enkele inschrijving AANBESTEDEN: 

Het maken en leveren van het ameuble
ment en der verdere benoodigdheden 
voor de Rijks HOOGERE BURGER
SCHOOL te Zalt-Bommel. 

De inschrijvingsbilletten moeten vóór 13 uren 
des middags van den dag der aanbesteding vracht
vrij worden bezorgd hij den Burgemeester der 
Gemeente Zalt-Bommcl. 

Bestekken en teekeningen liggen ter Secretarie 
der Gemeente ter visie, van des voormiddags 
negen tot des namiddags één uur. 

Inlichtingen en aanwijzingen zijn te bekomen 
hij deu architect A . M . A . GULDEN te Zalt-
Bommcl , duor wien op den dag der aanbesteding, 
des voormiddagsten negen uur, aanwijzing in loco 
zal geschieden, 

AANBESTEDING. 
De Heer J. J. RUIJS, particulier, wonende te 

Zalt-Bommcl, is voornemens op Vrijdag den 
8 e" Februari a. 8., (les voormiddags ten li ure, 
ten huize van Mcjufvrouw de Wed. V A N DBB 
W E D D E N aldaar, 

A A X T E B E S T E D E N : 
Het bouwen van Twintig woningen voor 

den werkenden stand, met bijlevering der 
daartoe benoodigde materialen, arbeids-
loonen, enz. waarvan bet bestek en de teeke
ningen ter plaatse van aanbesteding tor inzage 
liggen, terwijl nadere information bij den Ar-
chitect A . M . A . GULDEN tc /oil-Hummel ver
krijgbaar zijn , door wien \s morgens, twee uren 
vóór de bestelling, aanwijzing zal worden gedaan. 

Hïï. Architecten, 
di n dagelijksch OPZICHTER, '27 jaar oud, 
ongehuwd, I'. G . , met goede getuigschriften van 
bekwaamheden voorzien, kunnen plaatsen, worden 
vriendelijk verzocht om met franco brieven onder 
Letter .1. ziidi te wenden aan deu Boekhandelaar 
C. KOOIJKER te Leiden. 

IIII. Ingenieurs, Architecten en Aannemers. 
Een jong inenseh van fatsoenlijken stand, be

kend met de Burgerlijke en Waterbouw
kunde , aanverwante wetenschappen en moderne 
talen, zag zich gaarne geplaatst als Opzichter 
of Teekenaar. Adres franco letter IJ. Z. hij 
deu Boekhandelaar A . M. E. V A N DISH0ECK 
te Zierikzee. 

Stoomfabriek van ZinKw erken 
t e A R N H E M . 

Alle soorten van D A K B E D E K K I N G E N in Zink, 
bouwkundige O R N A M E N T E N , RAAMROEDEN , 
DAKROEVEN . IIOOKVKIIDRIJVEIIS, V K N T I L A -
TIKROOSTEIIS , enz. 

W U R F B A I N , < ; I : I ; U I T Z I ; > * K I I I H M I I i>. 

B E C K E R &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmoet- eu andere I n s t r u m e n 
ten voor den W A T E R S T A A T , I I E G E N I E , H E N A A N I . K O 

V A N S l ' O O H W K U E N C U O l ' E N I I A R B W E K K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e * , W e e g b r u g g e n enz. 

M A C H I N E S 
tot hesparing van arbcidslooncn. 

APPLEBY'S verbeterde Stoomkranen, 
vervoerbare Stoomkranen voor Brugbouw 
en dergelijke werken, Stoomhijsch-, Patent-
bagger-, en Patent-steenvormende machi
nes , RIDLEY'S betonmenger, stoomlieren, 
Hei-machines, Pompen, Zaagbanken en 
elke soort houtbovverkende Machines, Aanne
mers- en Bouwmeesters-machines, vervaar
digd door A P P L E B Y Brothers, .'10 Grace Chureli-
street, E. C. London ; Leveranciers van II. Britscbe 
Maj. Gouvernement. Prospectussen cn nadere in 
lichtingen zijn op franco aanvrage te bekomen bij 

J. J. V A N RIETSCHOTEN, 
te Rotterdam. 

Agent voor Nederland. 

Bij S. E. V A N NOOTEN te Schoonhoven , is 
verschenen een nieuw werk , getiteld : 

I J Z E R en S T A A L 
eene beschrijving van de wijzen waarop 
men ijzer en staal wint uit de ertsen, 

zuivert en verwerkt, 
M E T A A N W I J Z I N G E N V O O R H E T K E U R E N O F HEOOKIlKK-

L E N V A N H E T M E T A A L I N H U W E N O F 

I I E W E I I K T E N T O E S T A N D , 

door 
B. J . T I D E M A N , 

Hoofd-ingenieur der Marine, Ridder der Orde 
van dc Eikenkroon. 

Eerste Aflevering, met 5 uitslaande p l a t e n a / 
jjF" Men zie verder het Prospectus, dat met 
de geheele Inhoudsopgave van het werk en dc 
Beschrijving van al de Platen, gratis bij eiken 
Boekhandelaar te bekomen is. 

Een Naamlijst van Intcekenaren zal vóór het 
werk worden geplaatst. 

n t g e g e v a P y Arnhem bij D . A . THIEME. -Hoofdcor enten L. VAN BAK KEN ES ft O*, te Amsterdam. - Boekdrukkerij van O . W . V A N DER WIEL. 

Tweede jaargang. 

WrstliijDl pmcelil icilrrm Zjlrnl.ijr liij 
l i . A. T I I I K i n : te Anthem. 

I'rij* prr .'I HM imliü lunctl Ji. p. J i.t'ü. 

9 Februari 1867. 

Wen iftflleerl itek vnor pen j t i r n i g . 
AdrerlnliüR kruip» ƒ ..ill p,.r gewin* r»|p 

en ƒ - . ( . ! Tour/pprl rn prn 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IMEIIEÏÏRS, FABRIKAÏTTEI, AAMEMERS & "WERKBAZEN. 
Ï J i t y e g o v e r i o n d e r r e d a c t i e v a n P . W . V A N ( r E N D T J t i z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0ESBDB6H, C I . VAN D00RH, J. (ï. VAN (JBNDT Jr., J . II. LELIMAN, II. UNSS, S. E. W. R00RDA VAN EYSINGA, n . r . VOGEL 

(Hij deze courant behoort een <sel.) 

SPOt )ltWEG-C( 1NCESSIES. 

(Bil hel Engelsch.) 

Naar het landstadje üniiil'onl — eene «stad" 
met eene cathedraal, gelijk wij allen welen, en 
de hoofdplaats van Bamfordshirc — loopen twee 
spoorwegen, waarvan (Ie eene uit hel zuidwesten, 
de andere uil het noordoosten komt. Zij , wier 
reis te Bamford is afgeloopen, beAocven natuur
lijk aan een van de twee stations slcrhts uit den 
trein te gaan om met vigilante of omnibus hunne 
bestemming te bereiken. Maar dewijl dit weini
gen zijn in vergelijking van het getal dergenen, 
die verder moeten, en de goede stad naar het 
s( bijiit aan den weg naar alle oorden ligt en 
binnen het «anderhalf uur sporens" van elke 
plaats iu Engeland verwijderd i s ; daar boven
dien de twee spoorweglynen aan verschillende 
inaut.M liappijeu behooren, die elkander innig ha
ten, en elkanders passagiers altijd zoowel moge
lijk ongemak trachten aan le doen ; daar ieder , 
die langs de ééne lijn aankomt , zeker is vijf 
minuten le laai of een uur te vroeg te zijn voor 
die aau het andere eind van de stad , heeft Bam
ford — misschien eenigszins onverdiend, want 
werkelijk heeft de stad geene schuld — een niet 
zeer bciiijdcHswaardigen naam ouder hen, die er 
door moeten. Toch zijn zij , die do spoorweg-re
gelingen van de plaats gebrekkig vinden , in hel 
geheel niet onredelijk. Zelfs voor een' onge-
getrouwden reiziger, met niet meer bagage dan 

valies en een' regenjas, is het niet pleizie-
l i g , ofschoon de trein, die hem van het zuid
westen bracht, op de minuut aan i s , en niette
genstaande hij zich de uitgaaf getroostte eene 
vigilante vau het eene slation naar het andere 
te nemen, juist tijdig genoeg aan het noordoos-
lelijke station te komen om te hooren : »de trein 
is juist vijl' minuten weg , mijnheer." Maar als 
deze ongelukken een' huisvader, zijne vrouw 
en telgen overkomen, — als de oude heer, 
mevrouw en mejufvrouw Smits, benevens de 
twee jonge heeren Smits, de zuigeling op den 
arm en de min , een paar uren in de wachtka
mer moeten blijven, de wacht houdende over 
limine bagage, of zidfs de niet alledaagsche uit
gaaf doen van ecu paar uren verblijf iu een loge
ment — dan is het kwaad genoeg om den besten 
nieiisch uit zijn humeur te brengen. Indien er 
aan het eene station eenig bericht kou worden 
ingewonnen omtrent het vertrek vau de treinen 
aau het andere, zon het kwaad iels minder zijn. 
Maar de beambten van de twee spool weglijneu 
'•Ü" jegens elkaar gelijk tegenwoordig de Oosten
rijkers en Pruisen. Vraag een* portier aan hel 
noordoostelijke station, wanneer de trein naar eene 
l'laals in hel zuidwesten vertrekt, en zijn ant
woord is onveranderlijk; » t) , dat is op de andere 
lijn , inijnh ! wij liouén er hunne dienstregi 
ling niet op na Ificht dezelfde vraag tot den 

beambte voor de plautsliriofjes aan een van de 
twee stations, en hij zal u een lilik toewerpen, 
alsof gij hem in zijn teederste gevoel luidt belcc-

(ligd, eu zijne volslageue onwetendheid betuigen 
omtrent al wat bij de andere maatschappij phials 
grijpt. Zoo gij meent, dat g i j , door u tot een' 
van de stationschefs Ie wenden, de verlangde 
inlichting zult verkrijgen, wees verzekerd, dat 
gij u deerlijk bedriegt. Aan beide stations zien 
die beambten er uit als heeren , zijn gekleed als 
dragonder-officieren in groote tenue en zijn 
uiterst beleefd voor ieder en een iegelijk , die 
inlichting of bulp van hen vraagt. Maar val beu 
niet lastig omtrent dc bewegingen van de lijn , 
waartoe zij niet behooren. Het is hun te eenen-
male onverschillig, of er eenige andere spoorweg-
lijn naar llamford loopt. In elk geval gelooven 
zij, dal, dewijl passagiers aankomen en weggaan 
en niet aan dat slation terugkecren , er eenige 
andere manier moet zijn om uil de plaats te ge
raken : maar waar en wanneer en boe de lui 
uit liet andere eind van (Ie stad komen, daarom 
geven .zij geen jota en zullen het ook nim
mer doen. 

Daar was een spoorweg-aannemer, genaamd 
Delk, die niet uit Bamford afkomstig was, maar 

een meisje uit die plaats getrouwd had, alzoo 
dikwijls in de buurt kwam en telkens met toe-
neiiieuden weerzin zag , hoe het publiek, dal. 
door Bamford moest, door (leze oneenigheden 
van de twee maatschappijen ongemak leed. Delk 
was een man , die zich zeiven had gevormd en 
opgevoed, (lif van eenvoudig aardewerker was 
opgeklommen tot opzichter, van opzichter lol 
aannemer vau kleine onderdeden van een werk, 
en in de laatste jaren zijn' werkkring, zoowel 
als zijn kapitaal aanzienlijk had uitgebreid. Voor 
Delk was, gelijk voor allen vau zijnen stand, tijd 
geld, en niets hinderde hein meer dan noode-
looze vertraging op zijne reizen. Na het lastige 
van de Bainfordcr spoorwegen twee of driemalen 
te hebben ondervonden, ging bij aan het peinzen 
of er geen plan was, waardoor het kwaad kou 
worden overwonnen. Eerst beproefde hij den 
vrede te bewerken tusschen de twee naijverige 
spoorweg-besturen, en deed (oen zijn best er dc 
twee maatschappijen lm' le bewegen hare lijnen 
voor elkanders wederzijdsch gemak te vereeuigeii. 
In beide pogingen leed hij te oenenmale schip
breuk, en elke proef om de geringste inwill iging 
aan d no of aau de andere lijn te ontwringen, 
was louter tijdverlies. Ten laatste besloot hij 
zelf eene lijn aan te leggen, die om de stad zou 
gaan, welke passagiers zou opnemen , die niet noo
dig hadden zich te llamford op le houden, en 
alzoo aau de bezwaren een eind zou maken. Dc 
ontworpene lijn werd opgemeten , eu daar zij aan 
sommige landeigenaren iu de nabijheid aanzienlijke 
vergoeding zou geven voor onteigening vau den 
grond, waardoor zij zou loopen, werd zij in den 
aanvang wakker ondersteund. Bovendien zou 
deze lijn, ofschoon zeer kort, worden aangelegd 

door eene maatschappij, geheel onafhankelijk van 
eene der twee voor de lijnen , die naar Bamford 
liepen. Er werden statistieke tabellen gemaakt . 
een prospectus samengesteld, inschrijvingen voor 
aandeelen geopend , en een wetsontwerp aau hel 
Parlement aangeboden, dal geen tegenstand vond 
en dus behoorlijk doorging. Hoe dit alles werd 
aangelegd, zullen wij nu zien. 

«De Bnmforder eu Newingtoner Uitbreiding» 
en Verhindings-Spoorweg-Maatschappij" werd spoe
dig zeer populair iu het land barer geboorte, 
(e weten in dc stad Bamford. Voor al len, van 
den lloogEerwaardeii Deken en het Kapittel lot 
den armsten kruidenier, waren sinds jaren de 
oude Bamforder spoorwegstations eene schreeu
wende ergernis geweest. Nu echter was er eenige 
kans de zaken op een goeden weg te brengen. 
Maar daar hel volkje van Bamford zich weinig 
met speculaties inliet , eu de lijn , gelijk elke 
andere zaak in de wereld , een zeker kapitaal 
vereischte om op het touw gezet eu tot stand 
gebracht te worden: dewijl buiten Baiuford de 
lui bang waren, dat spoorwcg-aandcelen en on
geveer" twee percent voor uw geld woorden van 
gelijke heleekenis waren, was het meer dan waar
schijnlijk , dal de lijn in geruiinen tijd niet zou 
worden aangelegd, nog veel minder voltooid. 
Maar Delk was een man, teu volle berekend 
voor elk spoorweg-vraagstuk , dat onmiddellijke 
oplossing vereischt, zoowel van gelilelijken aard 
als eenig ander, en in de tegenwoordige om
standigheden toonde hij niet , dat zijne scherp
zinnigheid hem begeven had. Delk had drie zaken 
vast. besloten: ten eerste, dal de spoorweg zou 
worden aangelegd; ten tweede, dal hij de aan
nemer zou zijn , die hem zou aanleggen ; en ten 
derde, dat hij en zijne vrienden er eeu aardig 
winstje uil zonden kloppen. 

Ofschoon het wetsontwerp omtrent den " l l . \ M 
i'iiiiHEii K N N E W I N G T O N E R U I T B R B I M N O S - E N V E I I -

HiNHixtis-SiNMUiwEii" geen tegenstand in het Par
lement vond, moesten er toch eenige verordeningen 
en regelingen van hel Huis worden nagekomen . 

lie bij de zaak wal tijd d I winnen om hel). 
belang hadden, voor deu dag te doen komen ,-n 
den onderneinenden aannemer tc doen helpen. 
Het geraamde kapitaal voor deze korte verbin
dingslijn was slechts 200,000 p. Ht., waaronder de 
schadeloosstelling, Ie betalen voor de onteigening 
van land. Volgens de bepalingen van het. Par
lement, was hel een vereischte hij het hoofd van 
de comptabiliteit 10,000 p. st. (acht ten honderd van 
het aanleg-kapilaal) te storten , alvorens den 
houw le beginnen. Dit geld had de heer Delk 
niet te zijner beschikking, want van het hierbo
ven genoemde kapitaal was slechts voor '20,000 p. st. 
werkelijk ingeschreven geworden , en hiervan was 
sleciils de hein betaald, waaruil de onkosten 
door de wel voorgeschreven, zelden gering hij 
een' spoorweg, moesten worden bestreden. Delk 
stond niet geheel alleen: hij had zich geasso
cieerd met twee anderen, zonder wie hel hem 
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bijna onmogebjk 1011 geweest zijn klaar te komen. 
Dit waren oen advocaat, genaamd May by, en 
een ingenieur, genaamd Howard. De eerste moest 
alle uitgaven doen . door do wet voorgeschreven, — 
hieronder het waai 'horg-knpitu.il — , voor het 
oogenblik gratis, iu de hoop en met de belofte — 
in den vorm van eene acceptatie — later dubbel 
en dwars te worden terugbetaald. Deze drie 
personen nu maakten de «zaken zoo smakelijk ," 
gleden zoo zacht over alle moeilijkheden heen, 
dat de belanghebbenden eenige hoop begonnen 
te koesteren, dat de « B A M K O R I I E K E X N E V V I N G T O X E R 

U I T U R E I M X G S - E X Y E I I I I I N I I I N G K - S P O O I I W E G " mettertijd 
eene werkelijkheid zou worden in plaats van eene 
legende, waarvoor velen hem hadden gehouden. 

Mijn oude vriend de heer Velardi zeidc mij 
eens, dat ••hij in den handel het kapitaal, niet 
voor zoo'n zaak van groot gewicht hield, want 
dat een man van zaken altijd zooveel kapitaal als 
hij noodig had kon scheppen met zegeltjes, eene 
pen cn inkt." Het schijnt inderdaad alsof dit 
waar was, niet alleen wat betreft kooplui, maar 
ook sommige advocaten en andere personen «in 
zaken", die ik zou kunnen noemen. Zoowel in 
Londen als in de provinciën ziju er menschen te 
vinden, die altijd aan geld kunnen komen, nis 
dit hunne bedoelingen bevordert. De heer May by, 
de praktizijn voor de nieuwe li jn, was onder deze 
gelukkige menschen. Terwijl de heer Delk en de 
zeer weinige aandeelhouders bepeinsden boe en 
waar de te storten 1 0,000 p. st. voor dc onderneming 
le vinden, pakte de heer May by zijn valies, nam 
een plaatsbrietje van de eerste klasse naar Lon
den en kwam binnen drie dagen terug met het 
oflicieele rrcu voor de behoorlijke storting. Maar 
waar had hij (lil geld gekregen ! Xicts gemakkelij
ker dan dit , als gij den weg maar weet. Dc 
bepalingen van het Parlement schrijven voor, als 
er een wetsontwerp voor eene nieuwe spoorweg-
lijn wordt ingediend, eene som gelds bij het 
hoofd van de comptabiliteit te storten , gelijk aan 
acht ten honderd van de geraamde uilgaven. 
Maar dit mug geschieden zoowel in waarborgen 
voor het gouvernement als in klinkende specie, 
liet laatste zou in de gegevene omstandigheden 

te eenenmale onmogelijk geweest ziju; Int eerste 
was zeer uitvoerbaar. De heer Mayby had bij 
zijne aankomst in de stad eeu onderhoud met den 
administrateur van eene der geld- cn crediet-
muutscliuppijcn, en voor eene betaling van 480 p. st. 
in gereed geld, wat overeenkwam met drie per* 
cent, bad hij staatspapieren tegen het verlangde 
bedrag iu leen ontvangen, welke staatspapieren 
onder het beheer van drie directeuren der Geld-
Muatsrhappij hieven, die daarom tot (tijdelijke) 
directeuren van den Bamforder-Verbindings-Spoor 
weg werden aangesteld. 

Met de storting van het geld werden tevens 
op hetzelfde bureau, waar zij nog dien dag moest 
plaats hebben , de ontwerpen voor de nieuwe lijn 
gelicht, opgemaakt door den ingenieur, denbeer 
Howard, en de begrootingen, geleverd door den 
aannemer, den heer Delk. Op het papier was 
voor bet geheele kapitaal ingeschreven geworden, 
maar inderdaad was er niet meer bijeengebracht 
dan voor '20,000 p. st. of22,000p.st; de test moest 
op de eene of andere manier bezorgd worden dooi 
de weinige naburige kornuitjes van Mayby , Howard 
en Delk. Kil werkelijk hebben sinds de dagen 
van het afinancieren'' de spoorweg-ontwerpers 
liefst niet te veel aandeelhouders, want de laat 
sten zijn soms lastig bij algemeene vergaderingen 
eu doen gaarne vragen , die het dikwijls moeilijk 
valt naar genoegen te beantwoorden. 

Aan de eisclicn, om de wet dool' hel Parle
ment te halen, was dus voldaan, en de eerste 
bezigheid was nu een' «voornamen" raad van 
directeuren samen te stellen. Als kern hiervooi 
bad men de drie directeuren vau de (ield-
l rediet-Moatschappij, die de fictieve 16,000 p .s t in 
schatkist-effecten had geleend. Deze heeren waren 
mannen uit de City vau eenig aanzien, zuodat 
hunne namen op de lijst inderdaad eene zeei 
goede uilwerking deden. Dewijl hij voornemens 
was den bouw aan te nemen, kon de heer Delk 
niet gevoegelijk een lid van het bestuur zijn 
maar hij bezorgde twee zwagers, wier namen 
geheel anders luidden en dus op dc lijst konden 
worden gevoegd; deze met een' oom van den 
heer Howard, den ingenieur, beuevens de vader 
der vrouw van den beer Mayby en een paai 
grondeigenaren uit den omtrek ( dier er bij 01 
genomen weiden om aan de zaak een plaatselijk 
voornaam aanzien le geven) vormden eeu' raad 
van negen personen, waarmede men, alles 
aanmerking genomen , zonder schaamte elk comiti 
en elke onderzoeking te gemout kon treden. 

De ontworpene lijn was zeer kort, en het ge-
nainde kapitaal bedroeg, gelijk ik gezegd heb, 

niet meer dan '200,000 p. s t , veel boven hetgeen 
werkelijk noodig was, gelijk de genoemde per
sonen under elkaar zeer goed wisten. De heer 
Delk nam niettemin voor die som al de werken 
van de lijn aan, en bood aan in betaling te ont
vangen 5000 p. st, onmiddellijk in gereed geld, 
5000 p. s t binnen drie maanden, en het overige 

aandeelen van de maatschappij. 
(Wordt vervolgd.) 

YPSILON. 

DE INÏSICIITJXC. DEI! P KTKOL EUM-M AG A ZIJX EN 
V A N DE KEIZEIt-FEKDLNANDS-NOOK-

DEIÏI1AAN T E W E E N E X . 
liet petroleum-iiiagazijn van de Nooiilcrbaan is 

aan den linkeroever van het Keizerswaler, aan 
den voet van den sjiooi'wegdam , in de richting 
tegen bet station Floiidsdorf gebouwd. 

Het bestaat uit twee hnolilalileeliugen: eene 
kelderverdieping en eene tweede gelijkvloers 
met den spoorweg. Door twee scheidsmuren is 
ieder dezer afleidingen in drie ten naastenbij 
gelijke onderafdeelingen gescheiden, die echter 
toegankelijk zijn door bijzonder sterke ijzeren 
deuren. De kelderverdieping is overwelfd en 
staat in gemeenschap met eeue opening, door 
welke alle aan- en afvoer van petroleum ge
schiedt. 

De cementen vloeren van deze afdeelingen zijn 
hellende gelegd eu loopeu naar het luidden af; op 
de laagste punten zijn ijzeren zinkputten ingelaten 
vau '2 palm breed, .'1 palm lang eu 3 palm diep. Iu 
iedere van de drie bovenste afdeelingen bevinden 
zich vier ; in iedere der drie onderste één zoo
danige zinkput 

Deze putten hebben door buizen gemeenschap 
met r iolen, die onder den cementen vloer zijn 
aangebracht, en wel zoodanig, dat de drie ka
nalen , tot de hoven elkander gelegen onderaf
deelingen behoorende, zich vereenigen in een 
hoofdkanaal, dat eindelijk iu een gemetselden 
bak uitluopt leder der bijzondere kanalen kan 
door ijzeren schuiven, die van buiten aan
gebracht zijn , geopend of gesloten worden , en 
wel op zoodanige wijze, dat in oogeiiblikken van 
gevaar, de kanalen , die open belmoren te ziju, 
geene gemeenschap behoeven te behouden met 
dc bijzondere kanalen, die men liever gesloten 
wil houden. 

De vensters iu de heide huofdalileelingen zijn 
van iu tweeën openslaande ramen voorzien, die vau 
buiten afgesloten worden; alle deurkozijnen ziju 
van steen ; de schuifdeuren in dc magazijnen van 
sterk plaatijzer. 

Om de gemeenschap tusschen de beide ver
diepingen te onderhouden, dienen drie wentel
trappen van ijzer, die niet een ijzeren valluik, 
dat naar boven openslaat, gesloten kunnen 
worden. 

Bovendien wordt door een gemetselden koker, 
in gemeenschap met een hijschtoestel, de gele
genheid gegeven tot het aflaten van de volle 
vaten in den kelder, en deze koker is evenzoo 
onder de stoep vau bet magazijn met een ijzeren 
luik afgesloten. 

De dakconstructie is voorzien van een brand
vrij bekleedsel, eu ook op zich zeken geheel 
brandvrij. 

Door de boven beschrevene inrichting kan, 
indien door ecu ongelukkig toeval iu eene der 
onderafdeelingen brand ontstaat, deze nooit voed
sel vinden, want onmiddellijk kau zoodanige 
afdeeling dool' de van buiten sluitende ramen eu 
kanalen geheel worden afgesloten. 

De petroleum, die door het barsten vau vaten 
of op ('enigerlei andere wijze wegvloeit, wordt 
opgevangen in de riolen eu komt in den gemet
selden hak terecht 

Door luchtdichte sluiting van alle openingen, 
zou in geval van brand, deze zich nooit sterk 
kunnen ontwikkelen , cn bovendien is door groote 
goed geslotene ruimten tot berging, welke in de 
bewaarplaatsen zijn aangebracht , voor hluscli-
middelen overvloedig gezorgd. 

DE SPOOUWEGGEMEENSCIIAP TUSSCHEN 
E N G E L A N D E N KH.ANKIil.IK. 

Het groote gewicht van eeue gemakkelijke ge
meenschap tusschen Engeland en Frankrijk kan 
niet genoeg gewaardeerd worden , en het is dan 
ook geen wonder, dat reeds sinds vele jaren het 
denkbeeld eener spoorwegverbinding bij velen eeu 
gretig oor vond. Hut problema is echter niet 

meer en niet minder dan het kanaal over twin
tig mijlen (.'i'2 kilometers) breedte te passeeren bij 
eene diepte die van de kusten af naar bet mid
den tot 150 voet (45 Ned. el) afloopt, waarbij 
nog komen de gotijstioomen die eene maximum 
snelheid bereiken van 3'/. mijl (5'/. kilometer) 
per uur. 

Voor ongeveer vijfjaar maakte James Chalmers 
zijn ontwerp voor eene onderzeeschc tunnel van 
gegoten ijzer bekend. De tunnel zoude evenals 
die onder de Theems uit twee gedeelten bestaan, 
waarvan het eene voor de beweging in «ene rich
ting en het andere voor het vervoer in de tegen
gestelde richting, hetgeen met spoorwagens zoude 
plaats hebben. Hij wilde buizen maken van 30 
voet (ongeveer ') el) diameter en ongeveer 400 
voet (120 el) lengte. Deze buizen zouden drij
vende op het water op dc juiste phut- gebracht 
en dan gezonken worden door er water in te 
laten. Elke nieuwe lengte weid aan het reeds 
bevestigde gedeelte verbonden door uitspringende 
kiugen , waarin zich de gaten bevinden voor de 
schroefbouten , die ter verbinding dienen. Als 
op deze wijze het pas gezonken gedeelte tegen 
het bevestigde was aangebracht, werd eene klep 
geopend in eene kleine luchtkamer, die nan het 
einde is aangebracht en waardoor de werklieden 
bij de aansluiting konden komen om die water
dicht te maken. Op afstanden van 100 voet 
(30 cl) werden betonkisten om de buis gehangen, 
om die tegen den bodem te houden , daar het 
opdrijvend vermogen door de groote afmeting der 
buis zeer aanzienlijk was. Wanneer de buis op 
deze wijze geheel gelegd was, zoude zij omringd 
en beschermd worden door eene steenbestorting, 
die dus over de geheele lengte eene soort dijk 
over den bodem van het kanaal zoude vormen. 
Drie ventilatieschachten zouden op gelijke afstan
den boven de tunnel geplaatst worden. De be
groeting voor dit werk bedroeg ongeveer I'2.000.000 
p. st. (f 144.000.000.—). 

Evenwel zijn geene ernstige pogingen aange
wend om dit plan uit te voeren. Men gevoelde le 
zeer de groote zwarigheid om den zuiveren cirkel
vorm voor zulke groote buizen te verkrijgen en 
zonder dat was bet eene hopelooze poging de 
voegen waterdicht le willen maken. Bovendien 
zouden de af/ouderlijke deelen van de tunnel, 
langs den bodem vuu het kanaal eeue veelhoek 
vormen , zoodat de einden der stukken niet 
haakscb gemaakt kunnen worden op de as vau 
de buis, maar daarmede een kleine boek moe
ten maken, die onmogelijk van te voren met 
juistheid kan bepaald worden. Overigens wareu 
geene hulpmiddelen aangewezen voor bel geval 
dat zich een lek voordeed, hetgeen toch zeker 
meermalen zoude gebeuren. Deze bezwaren en 
waarschijnlijk nog meerdere andere deden dit 
ontwerp mislukken. 

Iiitiisschen was du aandacht van de meest be
kende Engelsche ingenieurs op het onderwerp 
gevestigd, en terwijl Tovvlcr voorstelt een stoom-
bootvei'Voer van geheele treinen, onderzoekt llavvks-
haw de mogelijkheid van eene tunnel. 

Het plan van Tovvlcr komt hierop neder dat 
hij geheele treinen over het kanaal wil vervoeren 
op groote stoonivlotten, die Ier wederzijden met 
daartoe ingerichte havenhoofden in verbinding 
gebracht worden met de bestaande spoorwegen. 
Van deze hoofden zullen de treinen onmiddellijk 
op de stoonivlotten loopen eu aan do overzijde 
weder op den spoorweg' komen, zonder dat het 
noodig is reizigers of goederen over te Iaden. 

De vlotten zouden noodwendig zeer groot wor
den — waarschijnlijk ongeveer ter grootte van 
de Great Eastern — terwijl men zoude trachten 
de beweging van het schip bij storm zoo gering 
mogelijk te maken om de gewone onaangenaam
heden eener zeereis weg te nemen. 

Men kan niet zeggen dat de Great Eastern tot 
nog toe uitstekende bewijzen heeft gegeven van 
onbewegelijkheiil bij zware zeeën. De lieden die 
aau boord van de Great Eastern waren bij het 
leggen van den atlautiscben telegraafkabel verze
keren dat het schip veel vaster lag toen het de 
kabel op het dek had, dan toen deze was uitge
vierd. Daar de stabiliteit van het schip echter 
voldoende is oiu veel meer dan dezen kabel op 
het dek tu dragen, zoude de belasting zeker 
zoodanig geregeld kunnen worden dat de slin
gering niet meer bedraagt dan eenige weinige 
graden in plaats van '25 graden ter wederzijden 
van de perpendiculair , zouals op de tweede reis 
van dit schip naar Amerika plaats had, toen de 
radi i kasten waren weggeslagen en het schip 
hulpeloos op de onstuimige zee dreef. Men mag 
dus aannemen dat het mogelijk is stoonivlotten 

le maken , waarbij men du beweging in zooverre 
vermindert dat zeeziekte voorkomen wordt 

De kosten vnn zulk een stoomvlot zouden 
matig zijn vergeleken bij eene tunnel. Dat dier
gelijke werken, hoewel op kleiner schaal, reeds 
zijn uitgevoerd en met goed gevolg sinds jaren 
werken, is eene aanbeveling, zoowel als de be
trekkelijk korte lijd voor het maken un du 
mindere risico hij de uitvoering. 

In elk geval zoude het verwezenlijken van dit 
denkbeeld wenscbelijk ziju , al ware het in af
wachting eener betere en snellere gemeenschap, 
want bet is niet te voorzien dat het enorme 
vervoer tusschen Engeland en Frankrijk of liever 
tusschen Engeland en geheel Europa zich lang 
tevreden zoude Stellen niet het vervoer op BtOOm-
vlotten, waarbij, hoe goed ook ingericht, steeds 
tijd verloren gaat. 

Wat aangaat het ontwerp eener tunnel mag 
aan de practische uitvoerbaarheid bij de tegen
woordig'1 boogie der wetenschap niet getwijfeld 
worden , hoewel de grootste niociclijkhcilen bij 
du uitvoering van een dergelijk ontwerp te wach
ten zijn. Algemeen gelooft men toch dat Brunei 
bij het maken van de tunnel onder de Theems 
vele uioeielijklieilen vermeden zoude hebben, zoo 
hij deze lager had gelegd. Als men op dezelfde 
wijze eene tunnel maakt , diep genoeg onder het 
bed van het kanaal, kunnen du moeielijkheden 
van dit werk zeer verminderd worden , want bet 
moet niet uit bet oog verloren worden, dat de 
drukking, die men op zulk eene diepte onder 
den bodem van het kanaal zal vinden, buiten
gewoon groot zal zijn. Op deze diepte zoude 
een gat van een vierkanten voet grootte zooveel 
lekvvaler geven, dat voortdurend 1000 paarde-
krachten noodig zouden zijn om bet weg le 
pompen. De drukking op een vierkanten voet 
op den bodem van het kanaal, en dus bij slap
pen grond ook op eiken vierkanten voet van de 
tunnel, zoude meer dan vier ton bedragen, un 
de zwarigheden bij bet maken van eeue tunnel 
onder deze drukking kunnen onoverkomelijk 
zijn. Door dus de tunnel diep genoeg te leggen, 
kan men bij eene gunstige gesteldheid van den 
bodem deze bezwaren vermijden mi wordt du 
mogelijkheid der uil voering veel grooter. 

Het schijnt een groot nadeel van eene tunnel 
le zijn dat zoo langen tijd noodig is voor de 
uitvoering'. Onderstelt men dat zij alleen van 
de beide uiteinden wordt begonnen, dan kan men 
eeue begrootiiig van den beuooiligileii lijd maken, 
door vergelijking met de doorboring van den 
Mmit-Cénis. die thans na acht jaar werkens half 
gereed is. De lengte waarop deze tunnel thans 
voltooid i s , bedraagt OOOOel. hetgeen op onge
veer 750 el per jaar neerkomt Deze verhouding 
zal waarschijnlijk voor de volgende jaren blijven 
beslaan , daar de moeielijkheden bij de grooteru 
afstanden wel toenemen, maar ook du toestellen 
voortdurend verbeteringen ondergaan en dus hier
tegen opwegen. 

De wijdt; van het kanaal op 32 kilometers 
aannemende, zullen er dus ongeveer drie-cn-
veertig jaar gevorderd worden voor het maken 
van de tunnel. Die tijd zoude evenwel waar
schijnlijk grooter zijn, daar men slechts van twee 
zijden het werk kan aanvangen. Is het echter 
mogelijk op tiisschengelegen punten schachten te 
maken, zoo kan de tijd zeer verminderd worden. 

Wij willen hierbij opmerken dat Brunei de 
fundeering van deu iniildenpijlci' der Sullahsbrug in 
eene diepte van 00 voet (27.50 el) onder het 
oppervlak van hel water heeft gemaakt, en de 
methode, die daarbij gevolgd werd, waarschijnlijk 
ook van toepassing kau zijn bij het maken der 
bedoelde schachten. Hij maakt sn plaatijzeren 
cilinder van 37 voet (11,30 ul) diameter en lang 
genoeg om van het oppervlak de rotsachtige bed
ding le kunnen bereiken, wier diepte van te 
voren door nauwkeurige peilingen cn boringen 
was bepaald. Aan het bovengedeelte van dezen 
cilinder was een kleinere biniieucilinder van 10 
voet (3,05 ned. el) middellijn, concentrisch aan 
den grooten cilinder en van den top tot op drie 
vierde van de diepte reikende, waar de kleine 
cilinder trechtervormig uitliep en aan den grooten 
cilinder was verbonden. Hieronder begon een 
andere concentrische biniienciliniler van 2!) voet 
(8,80 ned. el) middellijn, reikende tot aan den 
onderkant van den buitenciliniler en van boven 
door een dom gesloten op oen afstand van 3 voet 
(0,00 ned. el) van de kegelvormige afsluiting des 
kleinen cilinders. Dus had de ringvormige ruimte 
tusschen de beide laatste cilinders gemeenschap 
niet den binnen cilinder van 10 voet middellijn. 
Deze ruimte was in meerdere afdeelingen ver

deeld, die idk afzonderlijk konden afgesloten wor
den. Men kon hierdoor gemakkelijk uene enkele 
afdeeling van den overigen cilinder afscheiden, 
en door eene voldoende liichtilnikking in den 
cilinder te onderhouden , was het den werklieden 
mogelijk in de verschillende afdeelingen beurte
lings den grond en steen te verwijderen en den 
geheelen cilinder in den bodem te zinken , waar
bij het bovengedeelte van den noodigen ballast voor
zien werd. Toen de cilinder geheid op de rots 
rustte, werd de ringvormige ruimte met metsel
werk opgevuld eu men bevond dat hierdoor alle 
lekkage vermeden werd. Hierop werden de 
biniienciliiiilers weggebroken en verwijderd en de 
kern van den pijler in bet drooge, zonder eenige 
luchtdrukking tot aan de oppervlakte van het 
water voltooid. Eindelijk werd ook de buiten
cilinder weggebroken en sioml dus de gemetselde 
pilaar van 00 voet hoogte zonder eenig omkleed
sel op den bodem van de rivier. 

liet schijnt dat deze wijze van werken ook niet 
voordeel gevolgd zoude kunnen worden bij bet 
maken van de schachten der kanaaltunnel, ter
wijl de kasten van zulk eene schacht niet zoo 
hoog zijn , dan dat men afgeschrikt zoude wor
den daarmede eene proef te nemen. 

Eindelijk wordt van sommige zijden voorgesteld 
eene brug over het kanaal te maliën; doch als 
men de enorme kosten van de pijlers voor zulk 
eene brug iu aanmerking neemt, die toch boog 
genoeg moet liggen om dc groote scheepvaart 
niet te hinderen, schijnt het dat dit voorstel 
wel de minste kans heeft van slagen. 

IJzr.lt E X S T A A L . Eene beschrijving van de 
wijzen , waarop men ijzer en staal wint 
uit de ertsen, zuivert en verwerkt, met 
aanwijzingen voor het keuren en beoordee
ld) vau bet metaal iu ruwen of bewerkten 
toestand, dooi' II. .1. Tideiiian, Hoofdingenieur 
der marine, ridder der orde van de Eiken
kroon. Schoonhoven, S. E. van Nooten, 1807. 

Oiulei' bovenstaanden titel is dezer dagen de 
eerste aflevering verschenen van een werk, dat 
volgens de voorwaarden vau uitgave in 30 ;ï 35 
vel druks in royaal 8" en 30 platen, makende le 
zaïnen 0 it 7 alleveringen, het licht zal zien. 
Hoewel het moeielijk is niet eenigen grond een 
oordeel le vullen over uun boekwerk , waarvan 
slechts ecu gedeelte is uitgekomen , juichen wij 
het denkbeeld van den heer Tidcman toe, om 
hel ijzer en staal afzonderlijk eu volledig te be
handelen en wel te m •, daar in den tegen-
WOOrdigen tijd deze metalen eene groote rol in 
de houwkunst spelen. Niet alleen voor den 
scheepsbouw , maar ook voor de burgerlijke bouw
kunst en niet hut minste voor de kunst vau den 
ingenieur is het gebruik van ijzer en staal van 
het grootste belang; de toepassing iu zoo uitge
breide!! z i n , als zij thans plaats heeft, is slechts 
van jonge dagtekening en alle mannen van het 
vak zullen de bun aangeboden gelegenheid niet 
laten voorbijgaan, om kennis te nemen van de 
verbeteringen , in het zuiveren en verwelken dezer 
metalen gebracht. W i l men uit eigen oogen zien 
en zich voor teleurstelling wachten, dan is eene 
grondige studie onontbeerlijk en het zal wel geen 
beloog behoeven dat velen bij ons te lande met 
die mention dagelijks omgaan en zu niet dan zeer 
oppervlakkig kennen. 

Wij hopen op dit werk nader meer uitvoerig 
terug te komen en onze gedachten omtrent de 
wijze vau bewerking mede te deelen. 

A. 

I N G E Z O N D E N . 

Amsterdam, 3 Februari 1807. 
Onder de voortreffelijke instellingen in Neder-

lainl mag «de Maatschappij ran. den werkenden 
stand" hier ter studu genoemd worden. 

Opgelicht dooi' eenige werkbazen, met het doel 
den knecht cn hel ambacht, en niet ziek zeiven 
te bevoorrechten, breidde die Maatschappij zich 
onder het voorzitterschap van den nederigen un 
te vroeg afgestorvenen heer Koppe, allengs u i t 

Zij stichtte eene inlichting voor «slraidreini-
ging", die uau een klein honderdtal lieden, die 
geen ambacht hebben geleerd, een vast stuk 
brood vei schalt, cu vrij aanzienlijke sommen in 
de kas doet vloeien. 

Genoemde Maatschappij had in deu aanvang 

veel uit te staan met «zekeren bestuurder lood
gietersbaas", die zij gelukkig uit haren kring wist 
te verwijderen. 

In den jare 1801 werd door haar eene am
bachtsschool voor kinderen van knechts opgericht, 
die, blijkens bare welluidende verslagen, bloeit, 
cn te beschikken heeft over /''2000 subsidie per 
jaar van de Maatschappij zelve, over f 4000 sub
sidie der gemeente, over f 3000 uitkeering dei-
provincie cn over wel ƒ 1 0 0 0 aan jaarlijkscbe gif
ten van belangstellenden. 

Buiten en behalve deze school , bezit de Maat
schappij een fonds en collecte-bus voor werklie
den, die door onheilen lijdelijk builen staat zijn 
voor hun gezin te zorgen, en eene ambachts
school, waar enkel bij avond onderwijs aan du 
zonen der leden wordt gegeven. Deze school geniet 
uit du maatschappelijke kas eene jaarlijkscbe 
bijdrage van / ' 5 0 0 , terwijl haar bovendien ge
schikte lokalen met vuur en licht , gratis ter be
schikking zijn gesteld. 

Wanneer de afdeeling «Straatreiniging" als 
eene «gezonde philanthropic" mag aangemerkt 
worden, dan maakt de school voor kinderen van 
leden op deze onderscheiding geene aanspraak , 
I». omdat alle leden er toe bijdragen, aan een 
betrekkelijk klein aantal (00) der zonen , een 
goedkoop onderricht le doen verschaffen ; en 2 U 

omdat de enkele ouders van die zonen eigenlijk 
geene liefdegaven moesten aannemen uit eene 
maatschappelijke kus; maar zich — omdat zij 
ïiieeruiidcels welgesteld zijn — zelf moesten be
druipen, wal de opvoeding en het onderwijs van 
hunne kinderen betreft 

Zooals de zaak nu staat, wordt aan het 'ii0 

der leden eene som geschonken vau stellig 
/ '2500 per jaar , waarvan slechts enkelen de 
vooideelen genieten voor hunne kinderen, die in 
geene betrekking tot de Maatschappij en hare 
inkomsten mogen staan. 

In de laatste jaren huuft de genoemde Maat
schappij zich zeer ijverig op het terrein der 
volksbeschaving bezig gehouden, en biedt zij dit 
jaar den werkman , tegen betaling van 5 centen 
per avond, de gelegenheid aan, in de zaal Fras-
eali, zoogenaamde volksvoordrachten te huorcii. 
Twee van (le zes dezer voordrachten zijn reeds 
zeer druk bezocht geworden , en als de volgende 
sprekers voor eigenaardige onderwerpen zorgen, 
dan beloven de wier avonden iu het vei schiet, 
voor hut werkend volk veel goeds 
zullen leveren. 

De Maatschappij heeft haar eigen gebouw . 
staande en gelegen op den Ouduzijds Voorburgwal 
bij de Vredenburgersteeg. ofschoon deze ligging 
vent! van gunstig voor een trouw bezoek der le
den is te noemen , zijn ui' avonden dat de gezel-
schapslokalen le klein zijn, voornamelijk als er 
vergaderingen of bijeenkomsten, die bestemd zijn 
om voordrachten op ieder gebied te hooroti, plaats 
hebben. 

Wij zouden bijna vergeten tu vermelden, dat 
in d i l voorjaar door deze Maatschappij eene instel
ling werd geslicht, die de vrouwelijke handenar
beid dooi' werktuigelijke zal trachten tu vervun-
gi ' i i . De leden hebben het plan goedgekeurd, 
waarbij was bepaald, dat aan behoeftige naai
vrouwen of meisjes, naaimachines zouden worden 
verstrekt. Men ziet dus dat du Maatschappij de 
vrouwelijke industrie voorstaat, un zelfs op het 
terrein van mevrouw de weduwe Storm, geb. van 
der Chijs, is getreden. 

lu de wet schijnt er op dergelijke afdeelingen 
niet te zijn gerekend. Wij twijfelen of wel alle 
leden met de iiaaimai'liiueiiën cn machination 
zijn ingenomen. Sedert vele jaren is het leden-
getal toenemend. De contributie is per jaar ƒ 4. 
01' het gehalte der leden wel zoodanig is als het 
doel der Maatschappij meer direct schijnt te be-
oogeii, is wel eens in twijfel getrokken. Zooals 
is gezegd, was het doel uitsluitend voor den 
werkman en zijne zedelijke als stolfelijke instand
houding te bevorderen dooi' de bazen, bij wien 
en voor wien hij werkt 

In hoeverre nu die behingen voor de werklie
den zijn te behartigen door de leden, die geen 
werkbazen ziju, of zelfs met geen ambacht iu 
betrekking staan, willen wij onbeslist laten ; maar 
wij wenschen dat het doel der Maatschappij niet 
ontaarde, evenmin in een vurlbuiulijk egoïstisch 
streven, als iu een encyclopcdislisch of onbeperkt 
najagen vau allerlei , waaronder te noemen i s : 
eer, gezag, invloed en voorspoeit, tenzij dieeer, 
dat gezag, die invloed en voorspoed wordt ge
zocht «oor cn bewerkt hij den uijveren knechten 
diens gezin. 

De meergenoemde Maatschappij . die eene zeer 

en nuttigs te 
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cn Imi'^tM-.ijkt' s t ivkkin^ ln't'fl , huil dik
werf zware iJagiMi 1*11 avonden; haar bestuur 
rnnest meermalen eene onaangename taak vervul
len: hare leden waren het niet altijd over de 
wetten en zijne artikelen eens . maar in ^rootu 
buishoudingen valt altijd veel voor. 

Dat is goed en heil/.aain als het maar daglicht 
kan zien, wat er gedaan en gewerkt wordt. 

Het bestnin ijvert belangeloos voor den bloei 
«•ii de uitbreiding dei- aan zijne zorgen over
gegevens Maatschappij; dat moet zeer gewaar
deerd winden. 

I>e t r X . Tetterode, lettergieter, en sedert 
kort een der zetels iu den gemeenteraad inne
mende, is voorzitter; de heer II. I. Koper, aan
nemer, is viee-voor/itter ; de heer Geo Perk Jr. , 
industrieel , secretaris ; de heer A. I". liuyter , 
houthandelaar, is penningmeester, eu de lieer J . 
Visser is commissaris. 

I)e Maatschappij verloor ontzettend veel iu den 
heer K. Kooij , die overleed , cn iu elen heer 
I.. I lai tong, die zich vrijwillig terugtrok. 

Wij vertrouwen dat de Maatschappij weldra 
hare afdeelingen [n alle steden van Nederland 
zal vestigen , om op die wijze niet meer zoo d i 
rect Amsterdamsen te blijven. 

(>e leiders en de leiding der Maatschappij blij
ven getuigen van wederzijdsche welwillend beid. 
/onder deze is saaniwerking en vereeniging niet 
mogelijk, en kan geen enkel goed plan behoor
lijk worden uitgevoerd. Hoor eendracht en nede
righeid zal de Maatschappij van den werkenden 
Stand, iu zedelijke kracht en invloed toenemen. 
Haar doel is zeer schoon. Waar bij uitsluiting 
voor bet welzijn van den werkman en zijne huis
houding wordt gezorgd, daar vormt men hoofden 
en armen , krachtig iu nood voor hunne meerderen 
en voor het vaderland. Tot bereiking van dit 
vnnrtredelijk doel moet allereerst de zelfzucht , 
of bet bevorderen van eigen yroot- en hooyheid, 
terzijde worden gesteld, want bet eyoiame wordt 
door de wereld verguisd, en de wereld beslist iu 
de hoogste instantie. Wij wenschen dat de leden, 
bet bestuur eu de afdeel ingen moed tot den arbeid 
zullen behouden. om nog zeer veel, dat der 
Maatschappij van den werkenden stand te doen 
blijft, tot zegen voor deze stad en hare inwo
ners ten uitvoer te brengen. 

N . N . 

Mijnheer de liedacteur! 
In het voorlaatsts nummer vnn ilit weekblad wordt aan hrt 

slot der mededeeling van dc prijsvraag te Voorschoten ge
legd: „Wij stellen ons voor omtrent den prijsvraag nadere 
inlichtingen in tc winnen en deze aan onze leien mede te 
deelen." 

Menigeen met ons zou dan ook verwachten, dat daar, 
waar eene betrekkelijk zoo aanzienlijke som als van /' 1000 
voor het project eener dorpskerk wordt uitgeloofd , de zaak 
eens perfect op touw is gezet en hijgevolg de toelichtingen 
volledig zouden worden verstrekt. 

Ik gis evenwel, mijnheer dc Redacteur! dat uwe aanvraag 
om inlichtingen wel evenals de mijne zal beantwoord ziju 
met da eenvoudige mededeeling dat er volstrekt peene ziju, 
evenmin als eeuige toelichtende situatie of teekening. 

Voegt men hierbij dat de beoorducliug door twee bouw
kundigen ondenkbaar tot eeu bepaald besluit zal kunnen 
leiden, dan wordt de lust tot mededinging hij steller dezes 
al zeer weinig opgewekt. De bepaling van het verbranden 
der iiaainhilletteu der uiet-hekroondeu is evenmin aanlokke
lijk, daar ieder inzender zich gaarne de moeite zal getroos
ten, om dat, na terug ontvangst, zelf tc doen. 

Onze opinie is dus: 
1° dat de prijsvraag te Voorschoten niet met zaakkennis 

is opgesteld cu op dien grond menigeen van de mededinging 
uaar de overigens zeer geschikte prijsstof zal terughouden. 

eu 2' dat het kerkbestuur te Voorscholen zeker tot hetere 
resultaten zal komen, wanneer van de ƒ1000 prijs, ƒ 100 
a ƒ150 worden afgezonderd om de mededingers door situa
tie, teekening van den toren enz. volledig op dc hoogte te stel
len, door het aantal der iH'oordcclaurs van twee in drie te 
veranderen, de naambriefjes der niet-bekroonden niet te 
verhrandcu, maar ongeopend met de andere stukken terug 
te geven eu eindelijk door oen tarief voor de begrootbars-
prijzen te stellen, opdat tic maatstaf der kosten vau de ver
schillende ontwerpen dezelfde zij. A. 

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

M I M 4 M , II F e b r u a r i . 
12 ure, ten huize van deu logementhouder R, de 

raaf te lleiuu: het houwen eener kerk voor de Ned. herv. 
.'ineeirte aldaar. 
• \ \ * IMiigHdox, 12 F e b r u a r i . 
•'JVii l d 1 ' , uur, aan het gebouw van het prov. bestuur te 

V3Ügs''ff?l hel onderhoud der Kijks- haven- en rivicrwerken 
uaii.'".lewAl ,»i rdijk eu de Noodhaven , iu dc provincie Noonl-
urtb i i ih / van 1 Januari iKfl? tot .'11 December 1KGÜ. 

yiVh 12 ure, iu het lokaal van het ministerie vanbinnen-
Jjfltrfsehe zaken te 's Hage: de aanleg eener telegnialliji t 

één draad langs den spoorweg vau Haarlem tot Alkmaar. 
Teu 12 ure, ten raadhuize te Schiedam: de levering van 

1.1,000 Nedermiuiliiiger Lava keien; idem van 275,000straat
klinker-moppen; idem van houtwaren; idem van 11HH >ii :'< H N I 
ktihick ellen plant-balla^t/aiid; idem van 200 kubiek ellen 
gcwaisehcii eu 50 kubiek ellen ougewasschen grind. 

II Irrdai; . 14 F e b r u a r i . 
I ure, ten raadhuize te Zult-Mouinicl .• het makeu en 

leveren van het ameublement cu dc verdere benondigdhedeii 
voor de rijks hoogcre burgerschool aldaar. 

Teu 1 ure, in het raadhuis tc Gouda: dc leverantie van 
50,000 Sten zei berger en 50,000 Luikschc keien, benevens 
100,000 harde Vcchtsche stroatkliu kerm oppen. 

V r i g i l a a , 15 Feb rua r i . 
Door den luit.-kolouel «Ier artillerie- stapel- eu construe-

tie-magazijucii te Delft: de levering van zinkplaat ten be
hoeve van voorschreven magazijnen. 

Maandag IH F r b n i a r l . 
Teu 12 ure , op het raadhuis te Amsterdam: lo, het 

sloopen van nl dc gebouwen behoorende 1ot het voormalige 
Leprozenhuis; 2o. het makeu vnu dc ireboiiweii: vooreen 
politir-biireau voor de 'le sectie; voor eene openbare armen
school met nnuhoorcii; voor Int ouderwijs iu de physiologic 
met laboratorium en voor het onderwijs iu de ontleedkunde 
met anatomisch museum. 

Ten 12 ure, op het raadhuis te Dordrecht: het straten-
inakerswerk iu dc uemceiite gedurende een jaar , mei ver
lenging gedurende een jaar, naar verkiezing van hu rijmees
ter en wethouders. 

Woensdas . 2 » Feb rua r i . 
Ten I I ure, ten huize vau .1. v. l ïaarcn tc Liempdi-: 

liet houwen eeucr kerk voor de It. K. gemeente aldaar. 
Ten 12 ure, iu de herberg dc Zwaan, aau den Midden

weg iu den polder de Ilecrlmgowaanl bij Alkmaar: het be-
griiuleii vau eeuige wegen in dien polder, iu 2 perccelen 

l l o i ide :d i i£ 21 Feb rua r i . 
Ten f l uur, iu hel gemeentehuis te Wormerveer: hel 

makeu van cene begraafplaats, met doodgravers huisje eu 
een daarheen leidenden toegangsweg met vaste bray binnen 
die gemeente Wormerveer, met bijlcvering vau het beuoo
digde zand eu de verdere bouwstoffen. 

Ten 12 ure, in het gemeentehuis tc Loehem: het bolt-
well van eeu huis tot dag- en kostschool voor meisjes. 

Y r - j d a a , 22 F e b r u a r i . 
Door du Directie der Ned. Khijuspoorwcg-Mantschappij te 

l'trecht: het bouwen van locomotu veu-reiniseii met werk
plaats eu woningen op het terrein Damlust te t (recht. 

Z a t e r d a g . 23 F e b r u a r i . 
Ten 12 ure, door den luitenant-kolonel, directeur der ar

tillerie- stapel- eu constructie-magazijnen te Delft . op het 
bureau zijner directie : de levering van eene boorhank voor 
kanonnen van groot kaliber, tevens ingericht als draaibank. 

Woci iKr iag . 27 F e b r u a r i . 
Door hel dijkbestuur der ('ontrihulic llcnieluuier (Hde-

phaert cu nauhoorige zeedijken: lo. het makeu vau eeue 
steenglooiing aau de waterdijken, benoorden Stavoren, ter 
vervanging van 150 cl lengte paalwerk aldaar; In één per
ceel; 2o. liet leveren der daartoe beuoodigde 500 last brik; 
in tien perceelen; .'to. het leveren der daartoe beuoodigde 
IMld last ziiilcn-hazalt; iu drie perceelen. 

Ilonderdaa; , 2 * F e b r u a r i . 
Teu l O ure, iu deu Doelc te Hoorn: lo. Int leveren van 

K,7I kubieke ellen grint en kubieke ellen fijn geslagen 
harde puin, met het vervoeren er van uaar dc Drechter-
landsche wegen : 2o. het onderhoud van dc aan Drechter-
land behoorende straatwegen , gedurende INC.", met de leve
ring vau het vcrciselitc materieel, en .'lo. het bepuiueii van 
het Mee wegje te Schellink hout. 

Teu 12 ure, iu ecu der lokalen vau het ministerie vau 
binnenlandsche zaken te 'a Hage: het maken van verschil
lende gebouwen en inrichtingen op het station llecrcnvecn , 
ten behoeve van den Spoorweg van Arnhem naar Leeuwardeu. 

V r i j d a g , 1 f laar t . 
Op het gemeentehuis te Voorst: tie levering van 8000 ku

bieke ellen grnve gcwasscheii grint eu 2000 kubieke ellen 
steenpuiu, tip de losplaatsen Ngenbeek, Vollehnud cu Klok
huis, alten aan deu IJssel gelegen. 

Donderdag , 7 M a a * l . 
T m 12 ure, in een der lokalen van het iniuisteric van 

biuueulaudsehc zaken te ' s l lage; lo. het maken, leveren 
eu opstellen van I draaischijven van 18.60 el middellijn ; So, 
het maken, leveren cu opstellen van 10 waterkranen 

Donderdag , 21 Maart . 
Ten 12 ure , in ecu tier lokalen \au het ministerie Vau 

biunenlaiitlsclie zaken te 'sllage: het makeu van gehouwen, 
verhoogde los- eu Ladiligplaatsen, wachtcrswoubigcu eu 
verdere werken voor deu spoorweg tusschen Kuilenburg en 
Bommel* 

Advertentiën. 

ae« ai»1 

OPENBARE AANBESTEDING. 
IIURUKMEESTER K S WETHOUDERS V A N BOT

TERDAM zijn voornemens, op Vrijdag den '2'2 
februari INII7, des namiddags Ion I ure, ton 
Raadhuize aldaar nan to besteden: 

1". Het maken van eene HOUTEN HULP
BRUG over de L e u v e h a v e n , 

2". Het afbreken van de L E U V E B R U G , 
en 3". Het leveren van STEENHOUW-

W E R K E N voor de verbouwing der af te 
breken brug; 
alios nailer omschreven in liet bestek, de voor 
waarden on dc teekeningen die, van heden af, 
op do gewone dagen en uren, Ier lozing liggen 
op do plaatselijke secretarie oir hol sfads-timnierhuis 
to Rotterdam, en wolk bestek on voorwaarden 
voor don prijs van '20 Cents verkrijgbaar zijn liij 
de Wed. I'. VAN WAEsliEltHE en ZmiN, llciekdrukkors 
in den Houttuin, wijk I I , l i " . 104. 

Nadere inlichtingen zijn to bekomen aau 
gemeld timmerhuis. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS dor tie 
meenlo AMSTERDAM zullen o|i Maandag don 
IS Februari 1N<>7, dos middags ton 12 ure, op 
bol Raadhuis, in het openbaar ou bij enkele in
schrijving doen aanbesteden : 

1". Het sloopen van al de gebouwen be
hoorende tot het voormalige Lepro

zenhuis. 
2'. Het maken van de Gebouwen: 

Voor een Politiebureau voor de 
3 Sectie; 

Voor eene Openbare Armenschool 
met Onderwijzorswoning en lokaal 
voor de Gymnastiek; 

Voor het onderwijs in de Physiol •:> 
gio met laboratorium, en 

Voor het onderwijs in de Ontleed 
kunde met anatomisch museum. 

Allen up do terreinen van de gesloopte per
ceelen, met de levering van allo daartoe noodige 
materialen. 

Ho voorwaarden dezer aanbesteding zijn te ver 
krijgen lor Drukkerij dor Gemeente en liggen voorts 
ter lezing in een dor lokalen van de Secretarie 
(Afdeeling Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan don timniertuin dor Gemeente, opbol llureau 
van den lieer Architect II. D E GREEF Jz. dos 
voorinidilags van 10 tot 1'2 ure. 

B E C K E R &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- ou andere Instrumen
ten voor don W A T E R S T A A T , H E G K N I E , I I K S A A N I . K O 

V A N Sl'OOItWEIlEN 011 Ol'ENIIAIlE WEKKEN'. — Voorts 
de gunstig bek le Becker ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
t e A R N H E M . 

ROOKVERDRIJVERS tul /'1'2 volgens de nieuwste 
systeemen, bij toepassing waarvan alle vrees voor 
ronkende Schoorsteenon ophoudt te bestaan. 

W I K I I I A I V , G E R U I T S EU * R M r a m U U . 

W o n w a r t l h [ e l e n . 
Ondergeteekende beveelt zich aan led het leve

ren van Engelsoh gewalsd of geribd ellen ge
kleurd V E N S T E R G L A S , wit en getint mous
seline, mousseline mot dubbele teekening en ge
kleurde uiiddeuornementeu , wit en gekleurd vlas 
mot ornementen iu relief, geschilderd en go-
brand vensterglas vour particuliere en publieke go-
bouwen en keikon in verschillenden stijl en be
werking; alles van de beste hoedanigheid, 
volgons hestaande of volgons op tegevene teeke
ningen. .Modellen zijn Ier bezichtiging voorhan
den , en bestellingen worden mot zorg eu spoed 
uitgevoerd. 

A M S T K I I I I A M , (ill Amstel (Erwtenmarkt.) 
D . J . Y A N D E N B R I N K . 

Hij S. E. V A N NOOTEN te Schoonhoven , is 
verschenen een nieuw werk , getiteld : 

IJ Z K It dl S T A A L 
eene beschrijving van de wijzen waarop 

men ijzer en staal wint uit de ertsen, 
zuivert en verwerkt, 

MKT A A N W I J Z I N G E N VOOR IIKT K E U K E N O F UEOOIIIlEE-
L E N V A N IIET M E T A A L IN H U W E N UK 

I I E W E I I K T E N T O E S T A N I I , 

door 
B . J . T I D E M A N , 

lloofd-lngenieur der Marine, lliddrr der Orde 
ran de Eikenkroon. 

KersteAflevering, met•;") uitslaande platen a / 1 , 9 0 
i ) W " Men zie vorder bot Prospectus, dat met 
de geheele Inhoudsopgave van bet werk en de 
Beschrijving vuu ui de Platen , gratis bij eiken 
Boekhandelaar te bekomen is. 

Een Naamlijst van Intoekenaren zal vóór bel 
werk worden geplaatst. 

ALBUM VAN IIOUWKUNMUE SCHETSEN EN ONTWERPEN. 
Uitgegeven ilonr en nntler Ketlartie van J . 11. Lel iman, Architett te Amsterdam. 

Ito Redactie verzoekt, onder referte aan vroegere adver ten t iën , beloofd en dringend om de terug
zending aan haar adres van de proeljdaton , die aau hare kunstvrienden sedert lang ziju aangeboden 
en verzekert dat de toezending van de tweede helft des derden deels zal geschieden, zoodra dc graveur 
aau zijne verplichtingen zal hebben voldaan. 

l)o inteekening blijft alsnog opengesteld op de vroegere voorwaarden. 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENHE BIJ 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 9 Februari 1867. 

Berichten en mededeelingen. 

Arnhem bij II. A.TIIIEME.-lloofilcorresponilenton I.. VAN R A K K E N ES X l " ' . ie Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

B U I T E N L A N l i . 
— Ue jongste loterij voor den dombouw le 

Keulen heeft 175.000 thalers opgebracht, waar
mede men in de lento met nieuwe kracht denkt 
door te zetten. Behalve don bouw van bet uit
wendige wordt ook aan bet binnendeel .'rustig 
gedacht, opdat een en ander gelijken tred zou 
houden. Er bestaat uitzicht dat zes vensters van 
glasrnozaïk door eenige adellijke familiën ton ge
schenke gegeven zullen worden en de glasschil
dering door dt Keulen-M indonor Spourwt 
maatschappij geschonken. en "de bekeering van 
Paul us" voorstellende, kan in den aanvang van 
1MUS geplaatst worden. Vier standbeelden van 
kerkvaders, dio de groote pijlers moeten versie
ren, staan op het atelier van deu beeldhouwer 
Puchl gereed. 

— De Kculen-Mindenor s| rwogmaalschappij zet 
de aanleg van den weg van Venlo naar ltsiia-
bruck voort: het maken vau do brug lo Wezel 
is aan den heer l.ohse. die do Rijnbrug bij 
Keulen bouwde, opgedragen. 

— ln Engeland hooft de verkoop van het rol
lend materieel eener spoorweg-maatschappij - do 
llishop's Castte lluilivtti/ tioliijiiiinf. plaats gehad, 
doordien deze maatschappij niet bij machte was 
om bare crediteuren te betalen. De verkoop 
bracht ongeveer p. s l . op en hel meereii-
deel werd door oen vertegenwoordiger van de 
"Midland Wagon Company" gekocht. 

— Naar men meldt, heeft de Noord-Ameri-
kaanscbe commissie . welke eeue keus zou doen 
uit do ingezonden leekeningon voor oen natio
naal monument . hetwelk te Washington zal 
worden opgericht ter eore van den president 
Lincoln, zich verklaard voor do teekening van 
mojufvi'. tlosmer. Volgons dal plan zal hot mo
nument dc twee groote beginselen van de ad
ministratie dos heeren Lincoln voorstellen: do 
instandhouding der Unie cn de vrijverklaring 
der slaven. Daarop zullen !t groote beelden 
voorkomen; voorts .'Ui vrouwelijke ligurou , de 

'Mi staten voorstellende, en eeu uitgewerkt bas-
relief, waarop de merkwaardigste voorvallen uit 
bet leven van den beer Lincoln zullen worden 
voorgesteld. De ontwerpster van hot plan zou 
daarvoor p. st. 50.000 ontvangen. 

— Moer dan ooit wordt er volgons deu Engi
neer, aan gedacht om binnen de stad Londen 
een net van paarden-spoui wegen aan te leggen. 
Van do voornaamste steden in Amerika , waar 
do tramways in veelvuldig gebruik zi ju, zijn 
rapporten ingewonnen, die algemeen gunstig 
luiden voor de aanwending van dit middel vau 
gemeenschap. De algemeene getuigenis luidt , 
dat de tramways geen hinder doen aau hot ver
keer van andere rijtuigen, hoewol zij iu Ame
rika iu de drukste straten worden aangetroffen. 
Het verzet tegen dit vervoermiddel neemt dan 
ook merkbaar af, le meer daar de betrokken 
ondernemingen zich belasten mot hel herstellen 
van de bestrating dor wogen . voor den paarden
spoorweg benoodigd. 

— Als voorbeeld hoe eenige induslricele on
dernemingen in Engeland lloreeren. Hemen wij 
uit Je Northern Whig, die te Belfast uitkomt, 
bet volgende over : »Op eene vergadering der 
aandeelhouders in de York Street flax-spinning 
Company, limited (Belfast), is bij de vaststelling 
"W bet dividend over het nfgeloopen half jaar 
medegedeeld, dat deze maatschappij hare werk
zaamheden heeft begonnen den \'1A'" September 
«864, en dat aan hare aandeelhouders tot nu 
t 0 e , dus in 8'/, jaar, p. st. 33.000 aan d i i i -
l'end is uitbetaald en p. st. 100.000 op reserve 
l s geboekt, zijnde p. st. 43.00(1 meer dan hot 
RWtorto kapitaal." 

— Volgens den Engineer van - i Januari I.I., 
Worden er door elkander vier personen per week 

UP uf door do Engelsche sjioorwegtroinen gedood 

Algemeen klaagt men daar te lande over bot ge
brekkige toezicht op de spoorwegen. 

— bit de dokkeu en andere pakhuizen te 
New-York wordt jaarlijks meer katoen gestolen dan 
door de menigvuldige branden aldaar, wordt 
vernield. 

Ito dieven vinden eeue gereode markt en stapel
plaats voor bunnen roof in de talrijke bewoonde 
schuiten eu schoepjes. waarvan de haven van 
New-Vork wemelt, tiezuiverde katoen die 40 
Amerikaansche cents of een gulden hel pond 
waard is, wordl door do dieven voor i ö cents 
Amerikaauscli verkocht. De op eens geslolene 
hoeveelheid bedraagt zelden moer dan 30 ponden. 

/.V. 1'. Herald). 
— Uil offlcieele bescheiden blijkt bet nu dal 

bij do onlangs plaats gehad bobbende ontploffing 
in de steenkolenmijn nabij Darnslev 3oi personen 
hot leven verloren hebben . eu wellicht nog daaren
boven een of twee volontairs, wier namen nog 
niet bekend zijn. Vau de 75 personen, die uit 
deu mijnput gehaald ziju , ziju er nog 5 in loven. 

Er liggen dus nog '270' lichamen iu de mijn, 
en er zal nog een geruimen tijd moeten verloo-
pen. voordat er aan de opruiming der si bacil
len een begin kan worden gemaakt. (Engineer*. 

— In de eerste dagen van IHi'il is een beer, 
reizende op den Caledonian spoorweg in Engeland, 
beroofd van eene som van p. st. 1H02, of ƒ22,344 
aan papieren van waarde. Ito dieven hadden 
hem door hot rooken van opium bewusteloos 
gemaakt. (Itiiilwag News}. 

— In het Engelsche kanaal , tusschen Calais 
en Dover, is de zee 150 voeten diep. Als er 
ooit een lek kwam iu don thans voorgenomen 
tunnel-spoorweg, on die opening oen vierk. voet 
groot was, zou er eene stoommachine van 1600 
paardi-kracbten noodig' zijn . om hot instroomeudo 
water uit te pompen. 

Ito drukking loch die het water op 150 voet 
diepte op deu zeebodem uitoefent, is meer dan 
4000 Nod. ponden . op iedere vierk. voel. 

I Engineer1. 
— Voor de verzending der brieven van Enge

land naai' Darijs maakt men sedert den 7 Janu
ari I. I. gebruik van den nieuwen spoorweg van 
Calais naar Boulogne. waardoor minstens een 
half' uur tijd bespaard wordt. 

— De verlaging dor tarieven voor reizigers 
op de Belgische staatsspoorwegen heeft tot 
verschillende beschouwingen aanleiding gegeven : 
in een der laatste nominees van het Journal des 
aelionnaires vindt men eeu artikel van don Eran-
Bchen ingenieur Ernest Veriol , die zich de moeite 
heell gegeven de reiskosten te berekenen , zoo
wel volgens het Kranscho als bet Belgische tarief, 
voor den afstand tusschen verschillende steden 
van frankrijk ou do hoofdstad. Mot het oog op 
ib.* aanstaande tentoonstelling en om het voor
beeld scherper te doen uitkomen, zijn de kosten 
voor eene familie van vier personen en de boen
en terugreis berekend. 

— 'I'e Darijs zal op last van den profeet der Seine 
een toren , een zeer belangrijk bouwwerk uit de 
II'1'-' eeuw , hersteld worden. Deze toren is be
kend onder deu naam van dien van Jean sans 
Peur, Hertog vau Bourgondiê en staat thans te 
midden van oude buizen in do Rue du Lion St -
Sauvenr. 

— Ho keizerlijke vereeniging van architecten te 
Darijs hooft haren Duitscbe kunstbroeders uitgonoo-
digd tol het houden van oom' internationale ver
gadering .-un architecten bij gelegenheid der .vereld-
tentOOUslelliug in do Klinische hoofdstad, in het 
geheel zullen vier zittingen gehouden eu daarop 
de volgende vragen behandeld worden, als: 1". 
over deu tegenwoordigen toestand der bouwkunst 
bij de verschillende volkeren; '2" over do ver
schillende leerstelsels, die iu onderscheidene lan
den gevolgd worden ou do gevolgen daarvan ; 
3" do maatschappelijke positie van de architecten 
eu i " de invloed der bouwkunst op de ontwik

keling der nijverheid. De tijdsbepaling voor bet 
houden dezer bijeenkomsten wordt later bekend 
gemaakt. 

— In de Bteenzagerijen van Klankrijk gebruikt 
men thans, met groote besparing van tijd en geld, 
rondo doorboorde ijzeren schijven, met lood be
kleed. De gaten in de schijven dienen alleen om 
het lood bekleedsel aaneen en op de schijf te hou
den. Hol louden vlak is bedekt met amaril-
poeder. dat uit een bakje op' en over de schijf 
valt. 

B I N N E N L A N D. 
— Wij spraken in ons voorgaand nommer over 

bot voornemen der Regeering tot oprichting 
van een departement van openbare werken en 
waterstaat, en zeiden daarbij . dat dit bericht aan 
de Amsterduuisfhe Qnirant ontleend was. Iu de 
memorie van beantwoording van Hoofdstuk V , 
Binnenlamlsebe /.aken. leest men daaromtrent het 
volgende : 

«De Regeering verklaart gaarne . dal hetgeen 
zoo vóór als tegen de vestiging van een nieuw 
departement van algemeen bestuur wordt aange
voerd, alleszins overweging verdient en grooten-
dools door haar overwogen is. Ware met deu 
aanlog vau staatsspoorwegen nog een aanvang te 
maken, zij zou wellicht de oprichting van eeu 
departement van openbare werken geraden oor-
doelen. Nu evenwel die aanlog reeds zoover is 
gevorderd . en vooralsnog exploitatie van spoor
wegen door den Staat niet waarschijnlijk i s , 
schijnt de bedoelde inrichting te kunnen worden 
uitgesteld. Ook de ondervinding, door den on
dergeteekende verkregen sedert hij de oer heeft 
aau hot hoofd van bet departement te staan . 
heell hem niet overtuigd vau bet dringend nood
zakelijke der afscheiding van sommige deelen. 
Dat, hij don loop dien de zaken thans nemen, 
al wat do openbare werken betreft van den 
hoofdinspecteur van den waterstaat uitgaat, kan 
niet worden toegegeven. Do minister, hoeveel 
gewichl hij ook hechte aan de adviezen vau dien 
geacliton hoofdambtenaar , gelooft geen grond te 
hebben gegeven voor de meening, dat liij daarom 
niet zelfstandig de zaken zou overwegen en be-
slissou." 

Amsterdam. Deze stad heeft een tal van 
inrichtingen en vereenigingen, op elk terrein. 
Iu handel, in kunsten en wetenschappen is en 
blijft zij bovenaan. Daar wonen rijke mensclien, 
dio als hot er op aau komt. wat kunnen en wi l 
len doen. Daar zijn de groote maatschappijen, 
de geleerde academiën, do grootste handelaars, 
vooral iu staalsschulbrieven, gevestigd, en daar 
zijn avond aan avond vergaderingen van kunst
en wetonsohaplievenile en dito oefenende lieden. 

Onder do vereenigingen, die te weinig' voor bot 
openbaar loven van zich doen hooreii, is er eene 
die wij mot eeu kort woord moer algemeen he
kend wenschen te maken, en zelfs tol voorbeeld 
voor andere groote steden mogen aangeven, / i j 
draagt deu naam van : Architect urn et Amicitiae, 
heell ruim 30 loilon , bestaat roods I'2 jaren, ver
gadert iederen woensdagavond te N ure, werkt 
mot ijver en leest met ambitie op het gebied 
der Bouwkunst : want do leden bobben onder
ling een leescirkol gevormd en ontvangen weke
lijks of verdoelen liij opbod jaarlijks de bouwkun
dige boeken, brochures en plaatwerken, die 
onder het bereik hunner kas vallen. 

Itp vriendschappelijke wijze worden daar de 
geschillen of vraagstukken van don dag bespro
ken, voorlezingen over belangrijke onderwerpen, 
eu vertalingen vau wetenswaardige zaken gehoord, 
van tijd tot tijd prijsvragen uitgeschreven. op-
nielingeu gedaan, dikwerf schetsontwerpen gele
verd , maar hoofdzakelijk wordeu daar do vrede. 
de vriendschap eu de wederzijdsche welwillendheid 
gekweekt en onderhouden door jeugdige bouw
kunstenaars, die elkander later in het werkdadige 
leven ontmoeten. Wij zouden verschillende spro 
kende voorbeelden kunnen noemen van het vele 
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goede dat die vereeniging beoogt. — en werke
lijk voor zirh beeft bereikt, maar wij zouden 
dan wellicht baar streven miskennen, want zij 
weikt bij voorkeur — builen hel publiek — en 
voor zich zelve. 

Het ware te wenschen, dat de jnnge bouw
kundigen in elke stad van aanbelang bel voor
beeld der genoemde vereeniging volgden, en 
zich onderling meer aaneensloten en sterk maak
ten, dan zou vrij gewis in 't vervolg van lijd 
een einde gemaakt worden aau die allerafschu-
welijksle wangunst, aau die allernadeeligste han
delingen , waartoe sommige oudere bouwkundigen 
zich in onze dagen gerechtigd achten. Zonder 
zirh den tijd te gunnen hunne beurt at te wach
ten met den eerbied die hun kunstvak vordert, 
trachten zeer velen aan een bouwwerk te komen, 
onverschillig de wijze boe zij dal machtig weten 
te worden. Als men nu bijtijds heelt geleerd in 
goede vriendschap met confraters om te gaan, dan 
zal menige handeling tol schande worden gemaakt . 
die thans met den naam van tvigilantie" wordt 
bestempeld. Men lichte bouwkundige vi leenigiu-
gen op zooveel men wil . Wie daar lid van is , en 
zijn plicht betracht . zal zijn vak toi. een» zijn. 

— Tn eene advertentie, voorkomende in het 
Handelsblad, worden architecten uitgeiioodigd lot 
bet leveren van plans en teekeningen, mei bestek 
en uitgewerkte begrooting van kosten voor den 
bouw op open terrein te 's Gravenhage van eene 
sigaren-fabriek, vooreerst bestemd voor 300 werk
lieden , zoodanig ingericht dat door bijbouw van 
vleugels vergrooting kan plaats hebben, zonder 
schending der facade, die 40 ned. ellen breed 
kan zijn. Inlichtingen zijn schriftelijk te bekomen 
aldaar Z. O. Buitenzijde 171 A. 

— in de vergadering van de afdeeling Am
sterdam der maatschappij tol bevordering der 
bouwkunst, gehouden den 25 Januari j . 1., wer
den de beide nieuw benoemde bestuurders geïn
stalleerd. De voorzitter, de heer J. Gosschalk, 
opende de vergadering en sprak een kort woord 
van dank voor de ouderscheiding hem hij zijne 
benoeming te beurt gevallen, ook namens deu 
optredenden secretaris. 

Na eenige mededeelingen van het bestuur, 
wordt de behandeling van de volgende vraag aan 
de orde gesteld : 

vin welke opzichten is de industrie aan de 
schoone bouwkunst al of niet bevorderlijk , vooral 
met het oog op de meer algemeene toepassing 
van het ijzer." 

De heer Leliman geeft hierover eene lezing. 
Hij meent dat men tegenover bet ijzer, dat zich 
op bet gebied der schoone bouwkunst indringt, 
op een eigenaardig standpunt staat: dat men het 
ijzer alleen als ondergeschikt bouwmateriaal moet 
aanbrengen, en dan nog wed niet de meeste 
voorzichtigheid en voorzorgen. 

De heeren H o l , Kuiper , Molemaus eu Smit voe
ren verschillende punten zoowel vóór. als tegen 
het ijzer aan. 

Dc voorzitter resumeert hierop het navolgende : 
dat de industrie, toegepast op het bouwwezen, 

door het populariseeren van schoone vormen , de 
kunstzin bevordert, en meu bij het gebruik van 
ijzer in de bouwkunst zich niet behoeft te bepa
len bij de uiterste grenzen van zekerheid door 
de wetenschap aangewezen, eene fout, waarin 
zij , die de toepassing van het ijzer iu hel groot 
voorstaan, dikwijls vervallen: 

dat het echter gewaagd i s , met de betrekke
lijk weinige ondervinding, die meu tot beden 
iu de toepassing van bet ijzer heeft, aesthetiscbe 
regelen omtrent bel gebruik van dit materiaal 
vast te stellen. 

Om bet behandelde nuttig te doen zijn , stelt 
de voorzitter der vergadering voor, eene com
missie ten line van verslag te benoemen. 

De heeren H o l , Itinkes mi Redekei' Bisdom 
stellen zich bereidwillig beschikbaar. 

Na bespreking van het onvolledige programma 
vau de prijsvraag voor eene kerk te Voorschoten 
eu Vein , en na aanneming vau een voorstel, 
om dienaangaande inlichtingen te vragen, wordt 
de vergadering gesloten, 

Arnhem. Men verneemt , dat de firma Dec
ker X' Duddingh, wier producten nog onlangs 
iu bei Daleis voor Volksvlijt te Amsterdam met 
de zilveren medaille werden bekroond, aan de 
iiiluooiljgitig der hoofdcommissie voor de l'arijsebe 
tentoonstelling beeft voldaai i eeu barer wutor-
piiN-instrumenteii volgens de nieuwste vinding 
heelt ingezonden. 

U t r e c h t . Het plan tot het bouwen van een 
kosthuis voor handwerkslieden zal worden uitge
voerd. In een volgend nommer deelen wij een 
eu ander dienaangaande mede. 

Roermond. Door de regeering is een voor
stel gedaan om in tien jaarlijks! be termijnen eene 
rijkssubsidie te verleenen voor de herstelling vau 
de Munsterkerk te lloeriiiund. Heeds drie jaren 
geleden is aanzoek tot zoodanige staatssubsidie 
gedaan voor dat gebouw, «hetwelk" zegt de re
geering. MUustreeks het begin der I3L' eeuw ge-
Sticht door Gerard III van Nassau, graaf van 
Gelderland en Zul len , met zijnen gemalin Mar-
garelba, beide iu bet koor (lier kelk begraven, 
van wege de bouworde , waarin wellicht geen an
der kerkgebouw in dit rijk zon volledig is opge
trokken, bijzonder de aandacht verdient. 

Venlo, 2 Kebrurij. liet stationsgebouw der 
Hamburger lijn, dat men bier z.al bouwen, moet 
volg'ens (le teekeningen IIMI el lang en 25 ol 
breed worden: dus nog grooter dan dat der 
staatss| rwegen. 

commissie voor den bouw 
alsnu besloten . om tegen 

februari verkrijgbaar te 
11 eeue photographic van 

Voorschoten. De 
der kerk alhier, heeft 
betaling van / I na l i 
stellen do plattegrond 
de bestaande kerk. 

Oud Gastel. De 
Gastelsche beetwortel

werkzaamheden aau de 
. . uikerfabriek zijn . op last 

van gedep. staten van Noord-llrabaut, gestaakt. 
De reden hiervan schijnt, dat de directeurs van 
genoemde fabriek nalatig zijn geweest in het be
hoorlijk op de bepaalde afmetingen doen uitgra
ven der reservoirs, bestemd tot de opname van 
het onreine water, uit de titbriek geloosd wor
dende, eu dat eerst in genoemde reservoirs de 
noodige filtratie moet ondergaan, alvorens in de 
rivier de Drutol te mogen worden afgelaten. 

— Thans is het middel ontdekt om uitstekende 
photographieèn te maken. lammer maar dat de 
operatie niet kau plaats hebben vóór men ge
storven is. 

Pietro Martini , dc bekende schrijver van eene 
geschiedenis van Sardinië was den 17'" Februari 
van het verloopeii jaar overleden, liet lijk werd 
volgens het proces van M. Garini geconserveerd 
en weder den 17'" Juui uit de kist genomen, op 
nieuw lenig en buigzaam gemaakt, netjes ge
kleed eu geposeerd. Niet alleen had de pho-
lograaf het voordeel dat bet beeld zich niet 
bewoog, maar dank Garini's proces was hel 
mogelijk bet gelaat de gunstigste en verscheiden-
ste uitdrukkingen te geven. De photographic is 
uitnemend gelukt en is als naar 't leven. 

— Lijnen, letters en tinten van karmijn kunnen 
zonder beschadiging der overige kleuren onmid
dellijk uit eene teekening verwijderd worden door 
chloorkalk. Hiertoe wordt een weinig chloorkalk 
met water iu een llesrbje geschud en het vocht 
door een doekje van het bezinksel gescheiden. Dit 
vocht kau langen lijd in een gesloten llesrbje 
bewaard worden. 

Men bevochtige dc teekening met een weinig 
van dit vocht ter plaatse waar uien het karmijn 
wil wegnemen, cu zoodra de roode kleur ver
dwenen is (dat meest na eenige seconden ge
schiedt), verwijdert' meu hel overtollige vocht 
niet een doek. 

Is het papier geel of niet zuiver wit van t int . 
zoo dient men zeer omzichtig te werk te gaan . 
daar anders de plaatsen, die met bel vocht in 
aanraking zijn gebracht, later witter worden dan 
het overige papier. 

Varia. 
IJzeren huizen, die vooral in Amerika, ook 

in Engelsch-Indiê, in Australië en elders in ge
bruik komen, staan lot heden in geene beste 
reputatie voor de gezondheid. Ken Engvlsch pin -
sicus heeft bewezen dal huizen van hak .steen en 
gebouwd, gezonder moeten zijn. omdat die stee-
""•ï poreus zijn, alzoo III.-IH doorlaten en dus de 

bevorderen. Hij verzekert dat eene 
ruimte, waarvan de luchl 10"/, kool-

zuur-gas beval, .'$'/., p O van dut pis , iu "2 uien 
door de dikke steenen muren laat ont-

( , i n . (Builder}, 
Steenkolengas tot groote hitte gebrachJ . 

geeft eacetvlene" : dit is zeer liehtverwekkend , 

ventilatie 
ueslotene 

tijds 
Sllil|l|l. 

en vormt met koper eene ontplofbare verbinding. 
Hieraan is waarschijnlijk menige, schijnbaai 

onverklaarbare ontploffing van jra.s toe te schrij
ven, dat door koperen huizen of branders <jeleid 
wordt. Warmte ontleedt ook petroleum. Doctor 
Attfield , directeur van bet laboratorium van het 
Phai macetttisch Genootschap te Londen, heeft 
daaromtrent eene menigte waarnemingen ge
daan . en deelt daarvan mede. dat bijna alle 
Amerikaansche petroleuinsoorten bij eene warmte 
van slechts 8 0 a 00 «r. Fahrenheit, ontvlambare 
dampen ontwikkelen. Deze dampen vormen met 
de zuurstof'eu stikstof der dampkringslucht, in 
het binnenste eener lamp aanwezig, zeer ont
plofbare ;ras verbindingen , die reeds kunnen wor
den aangestoken dooi* het nederdraaien der pit. 
maar roomt floor tlr fainp uit te blaten. 

Terwijl de petroleumlamp brandt is er eene 
sterke strooming van lucht opwaarts ; ware dit 
het geval niet . dan zouden de ontploffingen veel 
meer voorkomen. Toch komen ze volgens Dr. 
Altlield veel te dikwijls voor, om uiet tot de 
uiterste voorzichtigheid te nopen. 

Sedert het instorten van de ijzeren brug 
over de Ohio, behoorende lot den Ohio-ltaltiinore-
s poor weg, komen de kansen van instorten en 
den vermoede!» ken duur onzer ijzeren bruggen 
weder ter sprake. Zooals men weet. veran
dert de grtiepeering, de ligging der samenstel
lende deeltjes van alle vaste lichamen. langzaam 
maai' zeker, door t r i l len , schokken, stooten enz. 
Talrijke proeven hebben dit feit buiteu allen 
twijfel gesteld . eu niet lang geleden beweerde 
een Kransen ingenieur, dat de d;ig voor Iedere 
spoorwegbrug te berekenen i s . waarop zij zal 
moeten instorten. Keu Engelsch werktuigkundige 
is tot die berekening overgegaan, en heeft be
rekend . dat een ijzeren bruglegger zal instorten 
na . i*n tengevolge van 400,000 belastingen eo 
ontladingen, die van schokken, trillingen of stoo
ten vergezeld gaan. lie vernieling onzer ijzeren 
bruggen is alzoo slechts cene quuestie van tijd , 
en voor vele bruggen niet tens van zeer lan
gen tijd. (Engineer). 

Afloop van aanbestedingen. 
'•j, si Jan.. tan bet departemeut van bdnnenlandsche 

/aken te \ Hage, ten beboeve van de Staatsspoorwegen .-
liet bouwen van eene bergplaats voor bout te Tilburir. Daar
voor waren 14 iuaehrijviugibiljetten ingekomen. De minste 
iusehrijviug « a s die van tb- heen-u Gebr. T hijsen, te Til
burg, voor di- -om vnu f 0521. Daarna is aanbesteed bet 
vervaardigen. Leveren eu stellen van den ijzeren bovenbouw 
eener dubhele draaibrug voor gewoon vervoer, in deu 's Gra-
vcudeelschen weg, over deu moud der ontworpen spoorweg-
haven a a n de (luie Man- te Dubbeldam. Ook daarvoor 
waren 14 insehrijvingsbiljcttiu ingekomen. Het minste was 
tint van de Machiucu-bouw actiën Gesellsehaft te Keulen . 
voor de som van /' 1.8,800. 

Op I Febr., aan het gebouw vau Int uroi iueiaul bestuur 
te Bo>eh herbisteed: het onderhoudswerk vau het zesde 
pencel der rijks aroote wetren iu de proviueii-Nuonl-Brabant. 
Tot het minst bedrag ad I 4000. per jnar iu^esehreven 
door C. de Onaf te Breda. 

Op 2 Febr., door bet «meentebeatuar te Zwolle: de leve
ring van ',)H,000 stuks bekapte keien uit de carrières van 
Ojieua.-t. Het minst werd ingeschreven door deu heerT. J. 
Smits, te Dordrecht, namelijk 5fi,S00 stuks •*/,, a ƒ 66.68 
per duizend , 42.000 stuk- 12;,^ it f 50.50 per duizend , aan 
wieu de levering gegund i - , l)e beide opvolgende inschrij
vers waren de heeren G. .1. Kloo>. te Rotterdam. voor 
ƒ 87*90 en ƒ69.80, en van Heukeloiu, te Kampen, voor 
ƒ 04.25 en ƒ 04.50 per duizend. Nog werd teu zelfden dage 
aau den bier J . \ l . Klemeiis, te Rotterdam, toegestaan het 
hcrleggeii van 2U,(M.)0 ellen kcictistrant, voor 10',., cent per 
vierkante el. 

Op 4 Febr., te Atnerongeu: bet bouwen vun eeu nieuwe 
school eu een nieuwe ouilcrwïjzcrswuuing; hoogste iuschrij-
ver 1. R. Gerrit>eu te Wageuingcn, voor ƒ 15,000; minste 
inschrijver II. G. Wannders te Tiel, voor ƒ 10,090. Tot 
het inwinnen van informatica uaar den aannemer of minsten 
inschrijver, die het gemeentebestuur geheel onbekend was, 
zal de finale totwyziug van het werk geschieden overeen
komstig de laatste alinea van <j 434 der algemceuc voor-
schriffcii. 

Op <t Febr., iu het Stads Timmerhuis te Rotterdam: de 
inschrijving naar de volgende werken, ten dienste van in 
aanleg zijnde waterleidingen, als: lo. 500strekkende el gegoten 
ijzeren buis, vau 0,254 el wijdte, niet en zonder spuïtuu; 
de minste inschrijvers waren de koeren van < i|)|„-n en Co., 
te Maastricht, voor ƒ 8087 . en So. 40 gegoten ijzeren kra-
ueu, met bijbehooreud metaal enz.; de miustc inschrijvers 
waren de heeren Nolet eu Driesseu, te Schiedam, volgens 
art. 3 voor ƒ 12(15 en met inbegrip van metalen bussen vol
gens art. 4 voor / 1405. Daarna had de ïnsehnjviiig plaats 
uaar de levering vau 450,000 stuks IJssel straatplavei, 
waarvoor minste iu.-chrijier wat de heer .1. J. vau Lange, U 
Gouderak, voor / 5.121/, per 1000. 

Op I I Febr, te Arubem: het onderhoud eu eeuige bui
tengewone werkeu aau de se hooi ge bon wen enz. Daarvoor 
was ingeschreven door de heeren: G. vuu Berkuui voor 
/ 4000f A. Straatman / 8060; F. vau Lcenwwn ƒ 3Ü*>7: 

V. Kiumink ƒ 868S; f. Amersfoort f 4750; G. [iefb**! 
f8888; K. Qberta ƒ 8078: A. A. rapte / 8700] v. <t 
"Heijden J 888? en t . Urtli ƒ3780. Het werk is gegW 
aan deu heer 0. hielting voor ƒ 3332. 

[Htm even t< Arnhem bij I). A . T I I I K M K . — Hoofd 
— o n d e m e n L. V A N B A K K K N K S & C , te A > , , J < * < ^ - Boekdrukkerij van 0. W. VAN DEU WIK. 
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8PO0RWEG-CONCESSIES 

(Vervolg t-n slot ran t/t. ü '. 
Ik behoef nauwelijks te zeggen. dat de hier 

vermelde 10.000 p. st. klinkende munt de totale 
som was van hetgeen bij de bankiers der nieuwe 
lijn gestort was geworden door de tiona fitleaan
deelhouders, die voor de onderneming hadden 
ingeschreven. Uit deze 111.000 p. st. iu kas, nam 
de heer Delk op zich de rekening van den heer 
Mavbv en de uitgaven voor opinetingen van den 
heer Howard te betalen : maar welke deze verschil
lende posten waren, werd nooit nauwkeurig be
kend, want de geheele zaak werd iu stilte be
handeld, eu de dingen "smakelijk gemaakt" door 
eene soort van familie-verdrag, waarmede voor 
het oogenblik niemand zich darht te bemoeien. 
Als wij dus 10.000 p. st. aftrekken van het be
drag der (zoogenaamde) betaalde aandeden . bleef 
er 190.000 p. st. over. dat de directeuren den 
heer Delk ter band stelden in den vorm van aan
deden . en waarvoor hij de lijn moest voltooien. 
Deze aandeden deed hij dadelijk over aan eene 
Geld- en Crediet-Maatscbappij, en verkreeg daarop 
wissels, getrokken door hem zeiven en geaccep
teerd door genoemde Maatschappij, tot een be
drag van 150.000 p. st. . elke zes maanden ver
nieuwbaar tegen zwaar commissie-loon en disconto. 
Dus bleef nog over le betalen het land , waar
door de nieuwe lijn moest loopen , maar dit ver
slond niet meer dan ongeveer 10.000 p. st. , 
betaalbaar zes maanden na den aanvang vau den 
bouw, en zoo begon onze aannemer zich voor 
zijn contract vrij ruim bij kas te gevoelen. 

Laat ons nu eens een blik werpen op de gel
delijke positie . waarin de heer Delk zich bevond, 
toen hij de lijn begon aan te leggen. Op de 
credit- [? debet-1 zijde van zijne rekening had hij 
5000 p. st. aan romptanteu ontvangen en zoude 
binnen drie maanden nog een gtdijk bedrag tou
cheeren. Van de Héld-Maatschappij bad hij voor 
150.000 p. st. aan wissels ontvangen, die hij ge
disconteerd had voor 120.000 p. st., een totaal ma
kende van een 130.000 p. st., die bij bij zijne 
bankiers zou hebben, vóórdal drie maanden ver-
loopen waren. Op liet debet \ ! credit | van de 
afrekening was 4M0 p. st., die hij in gereed geld 
betaald had voor het gebruik van de lictieve 
16.000 p. st. in staatspapieren, welke hem ge
leend waren door eene Gcld-Maatsehnppij : onge
veer 200 p. st., besteed voor heen- en woór reizen 
en het bezoeken van verschillende personen, die 
bij de lijn betrokken waren; 10.000 p. st., die 
hij zou moeten betalen voor het land. waardoor 
de lijn zou loopen; en 50.000 p. st., die hij zou 
moeten uitgeven aan onder-aannemers, voor den 
aanleg van de lijn — , een totaal van 00.000 
p. st. vormende, die hij zou hebben te betalen 
tegen 130.000 p, st. ontvangst, zoodat er eene ba
lans van ongeveer 70.000 p. st. overbleef, waardoor 
hij en zijne vrienden ietwat beter bij kas waren 
dan eenige weken te voren. Kn nu wns alles, 

gelijk dc Fraiisihen zeggen, eu regie. He inge
nieur van de lijn bad verklaard, dat zij zooveel 
zou kosten; de voorwaarden van bet Parlement 
waren alle vervuld geworden; de naburige ste
den, dorpen en grondeigenaren luidden niet alleen 
aan het ontwerp geen tegenstand geboden, maar 
eene petitie voor de uitvoering ingediend; de 
plattegronden , slandgezicliten cn doorsneden 
hadden bet onderzoek in een comité vau bet Huis 
der tieiiieenten doorgestaan zonder eene aanmer
king: het kapitaal was, naar allen iiiterlijken 
schijn, ingeschreven geworden; en nu zouden, 
iu de onderstelling, dat de lijn geregeld en be
hoorlijk wierd aangelegd door hen, die de onder
contracten hadden aangegaan , de heer Delk en 
zijne vrienden binnen zes maanden na het steken 
van de eerste spade eene bagatel van 70.000 
p. st. netto winst hebben. Laat ons van deze 
70 .000 p. st. eene som van 20.000 p. st. aftrek
ken, die de heer Delk wellicht heeft moeten be
talen aan zijne verschillende deelgenooten in de 
menschlievende speculatie, waaronder zijne com
pagnons Mayby en Howard. 20.000 p. st. is eene 
groote som : vele zaken op bet gebied van handel 
en spoorwegen kunnen met dat bedrag worden 
•geschikt" of «smakelijk gemaakt." Maar laat het 
zoo hoog opgolnopon zijn. en men zal bevinden, 
dat de aannemer niet minder dan 50.000 p. st. 
in zijn idgen zak moet hebben gestoken, zonder 
eenige risico, liet is waar dat hij, vroeger of 
later, de groote acceptaties, die de (ïeld- en 
Crediet-Maatscbappij hem gegeven bad, zou moe
ten honoreeren : maar onderstel, dat hij dit niet 
kon, wat dan nog.' De bedoelde Maatschappij had 
hare eigene belangen gedekt door eene zeer groote 
ruimte te laten tusschen bet bedrag, dat zij bad 

voorgeschoten — in acceptaties — en den waar
borg van aandeelen. De laatste bedroeg 200.000 
p. st. in aandeden of certificaten — minus de 
111.000 p. st. gereed geld , betaald door de weinige 
bona fiilr aandeelhouders — die netjes en in den 
vorm werden geschreven op perkament, gestem
peld niet het groote patent-zegel van de Maat
schappij , en elk certificaat getcekend door drie 
directeuren en den secretaris. Was er niet vol
komen securiteit, als men die perkamenten ge
stempelde aandeelen zag.' Wie kon de Geld-Maat-
sihappij Veroordeelen, zelfs indien de aannemer 
het er slecht afbracht, als zij zulk een uitmun
tenden en tastbaren waarborg kon toonen' 

Bovendien, waren niet reeds de werken voor 
den spoorweg aan den gang? Was niet het ge
heel van de ontworpeue lijn overgelaten geworden 
aan verscheidene onder-aannemers? Kn had niet 
ieder hunner eene goede ronde som in voorschot 
ontvangen.' Neen. wat kwaadaardige personen 
ook mochten zeggen . ieder, die tot den ontwor
pen spoorweg in betrekking stond, was voldaan 
geworden , en de grootste vitter kon niet anders 
dan erkennen, dat de geheele zaak geleid was 
geworden op eene wijze, mannen van zaken ten 
volle waardig, en dat de «llaiuforder en Xcwing-

toner L'itbreidings- en Verbindings-Spoorwcg" geens 
mythe was, maar eene werkelijke bona fide on
derneming. 

Noch de beer Delk, noch zijne vrienden Mayby 
en Howard waren mannen, om eene kans van 
populair te worden in de plaats, waar hun lot 
gespeeld werd, te verkijken. Er waren in Bam-
ford twee nieuwspapieren, het eene blad een 
dweepziek Tory, het andere een woedend Radicaal. 
In zijne advertenties voor verschillende zaken pa-
trocineerde de aannemer heide dagbladen; en 
dewijl niets bet hardvochtige gemoed van een' 
plattelands-uitgever zoo verzacht dan eene zeer 
lange advertentie, welker opneming geene erger
nis wekt, werd de stad bijna elke week onthaald 
op sierlijk afgeronde kleine artikeltjes omtrent 
•dien stoutmoedigen aannemer, den heer Delk" ; 
•'dien welbekenden, uitstekenden ingenieur, den 
beer Howard", of «onzen populairen stadgenoot, 
den heer Mayby, den hooggeachten praktizijn van 
de nieuwe l i j n " , en zoo voort. Zelfs met de 
plaatselijke geestelijkheid van Bamford was de 
lieer lhdk op den besten voet. In tegenstelling 
van de meeste tegenwoordige spoorweg-aannemers, 
verbood hij uitdrukkelijk eenigen arbeid voor den 
aanleg van dc lijn op Zondag. Als de aarde
werkers bezocht werden door een' dienaar van 
de Staatskerk, hadden de opzichters of ploegbazen 
last hem met alle mogelijke betoon van eerbied 
te ontvangen, eu hunne manschap op te wekken 
hetzelfde te doen. Als een geestelijke van eene 
afwijkende secte behoefte gevoelde traktaatjes 
rond te deelen onder de werklieden, werd hij 
altijd iu de gelegenheid gesteld zulks te doen, 
en rondgeleid van ploeg tot ploeg door iemand, 
die over hen gesteld was. En zelfs als een Roomsch-
Katludiek priester kwam verzoeken, dat de Icrsche 
werklieden van de lijn een uur van den arbeid 
mochten worden vrijgesteld op den een' of an
deren Heiligendag, maakte de heer Delk niet de 
minste tegenwerping. Kortom, hij schikte zich 
in alle dingen naar alle menschen, cn werd bij
gevolg zoo populair in Bamford, dat, indien eenige 
staatkundige partij op hem ccn politiek program
ma had kunnen bouwen, zij hem bij de aan
staande algemeene verkiezing, in spijt van hem 
zeiven, naar het Parlement zou hebben afge
vaardigd. 

Dikwijls wordt gezegd , dat alle groote mannen 
een enkel gebrek hebben , dat bijzonder sterk is, 
of waaraan zij toegeven, als zij zich vrij wanen 
van openbare beoordeeling. De heer Delk was 
geene uitzondering op dezen regel. Aan onmatig
heid in het drinken was hij geheel vreemd ; hy 
speelde nooit kaart dan •om den keizer zijn' 
baard", en over het algemeen was hij in zijne 
uitgaven bedachtzaam cn spaarzaam. Maar hij 
hield dol veel van eene weddenschap, inzonder
heid omtrent wedrennen. Hij was er met hart 
en ziel bij , en was altijd zoo geweest sinds 
bij vijf pond sterling van zich zei ven had. bad elke 
reiipiirtij bijgewoond, waar niet wedden een 
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«sluudje" viel .te maken. Sinds vele jaren had 
hij een hoek aangehouden over the Derby, the 
Oaks, the Ascot Cup, the Two Thousand Gui
neas, the St.- Leger, en over al de voornaamste 
gebeurtenissen van het jaar. Als het mogelijk was, 
ging hij trouw naai Kpsom, Newmarket of Don-
caster, waar de groote wedren van den dag zou 
plaats grijpen. Niet, dat hij dikwijls gelukkig 
was in zijne speculaties met wedden. Integen
deel, zijn «hoek", waarop hij zoo trotsch was, 
was eerder eene aaneenschakeling van verliezen. 
Nu en dan won hij een bankje van vijl of tien 
pond, waarop bij zich meer verhief dan op hon
derden, verdiend in zaken. Mij droeg al zijne 
verliezen welgemoed eu zag onverwrikt naar 
grooter geluk bij een' volgenden keer uit. Ge
lukkig voor hen, die weddenschappen met hem 
aangingen, bad hij omtrent deze zaak een denk
beeld , dat geene redeneeringen konden uitroeien. 
Het was d i t , dat om geld bij de renbaan te maken 
niets anders noodig was dan een groot kapitaal, 
en da l . zoolang iemand, die eeu goed kenner 
van paarden was — gelijk hij , evenals alle 
Yorkshi res , meende te zijn — genoeg conip-
tanten had om zijne meening ferm le steunen. 
hij ten laatste moest winnen. 

De heer Delk had nooit in zijn leven zooveel 
geld bij zijn' bankier uitstaan gehad dan bij bezat 
even na den aanvang vau de Bamforder-Verbin
dingslijn. Allerongelukkigst voor hem begon toen 
juist het renseizoen, en hij besloot het weder 
eens te probeeren en gedurende den zomer zijne 
meening te steunen niet eene som tot een bedrag 
van 10,000 p. st. Nog meer te betreuren was 
zijn onbeperkt vertrouwen in al de «profeten" 
en anderen, die beweerden de voorvallen van 
elke groote wedren te kunnen voorspellen. Voor 
de TWO Thousand Guineas beging bij eene 
zijner eerste vergissingen , en verloor eene ronde 
som in drie zetten op het paard, dat volgens 
zijne vaste overtuiging deu prijs moest winnen. 

Hij was geen zwendelaar, hij was Delk , welke 
andere gebreken hij ook moge hebben gehad. 
Zijne verliezen werden oogenblikkelijk betaald, 
maar zijn ongeluk vervolgde hein het geheele 
seizoen ; en om eene lange historie in bet kort 
te vertellen, hij had, toen de beurt aan the 
St.-Leger was, al zijne winsten op de Bamfor-
der-lijn er doorgebracht, en nog bovendien eene 
aanzienlijke som, die bij aan de onder-aannemers 
had moeten betalen. Zijne verliezen waren in
derdaad zoo bedenkelijk, dat hij op den éérst-
volgenden betaaldag naar de plaatselijke bank 
ZOU moeten gaan met een' wissel, getrokken 
door hem zeiven , geaccepteerd door den heer 
Mayby, en geëndosseerd door den heer Howard, 
of anders wist hij niet hoe er zich uit tc 
draaien. 

Maar wat kan, niet eene vriendelijke directie 
en indien de aannemer algemeen aandeelhouder 
zoowel als ontwerper van de lijn i s , een mensch 
in den toestand van den heer Delk niet te boven 
komen met een beetje zorg , oordeel en hulp.' 
Natuurlijk werd de ware oorzaak van de verle
genheid diep geheim gehouden, en er werd 
rond gestrooid, dat eene denkbeeldige baan op 
het vasteland, waarin de heer Delk heette be
trokken te zijn, niet stipt in bare verbintenis
sen jegens hein geweest was. De directeuren 
van dc Hutiiforilei-Verbinding boden daarom aan 
de dreigende moeilijkheid bet hoofd door eene 
uitgifte van obligation, tegen (>', percent interest, 
die . ofschoon niet de grootste volharding gead
verteerd, niet zeer gewild waren bij bet groote 
publiek, hoewel de nidus op te nemen som niet 
meer bedroeg dan p. st. ÖO.OOO. 

Maar. gelijk ik boven zeide, de heer Delk 
was geen man 0111 le zwichten voor moeilijkhe
den , hetzij geldelijke, hetzij andere. Op zijn 
verlangen werd er eene buitengewone vergade
ring van de Directeuren bijeen geroepen, en 
met zorgvuldig uitgewerkte bescheiden, die eenige 
dozijnen folio's besloegen. werd het bewezen, 
dat door eene rijzing vnn de ai heidslooiieii, 
van de prijzen der bouwstoffen en van alles, 
wat bij een' spoorweg gebruikt wordt , de on
dernemer, zoo bij niet met nog p. st. 30.000 
of p. st. 4 0 . 0 0 0 meer ondersteund werd, de 
werken zou moeten slaken, de onderneming la
ten varen en zich -elven, gelijk hij zeide, »te 
gelijk in rechten failliet verklaren tegenover zijne 
schuldeischeis." Natuurlijk was elk offer beter 
dan het werk half te laten liggen , eu de Direc
teuren wisten zeer goed, dal , nis de heer Delk 
het in den steek liet, er noch geld noch crediet 
was om Int voort te zetten. I : i t dien hoofde 
vond dc Raad , op een voorstel van den heer 
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Delk zeiven , goed hem de p. st. 50.000 aan 
obligatiën le geven en er hem zooveel mogelijk 
voordeel mede te laten behalen. Hoe spoediger 
eén geneesmiddel voor wat niet te vermijden is , 
wordt aangewend, des te beter voor alle par
tijen. De beer Delk deed zijne p. st. 50.000 
aan spoorweg-obligaties over aau eene andere 
Qeld-Maatschappü, en verkreeg bij de storting 
hiervan, dat zij werden geaccepteerd voor 
p. st. :10.000, met de verbintenis, dat de ac
ceptaties elke zes maanden voor een tijdvak van 
drie jaren zouden worden vernieuwd. De aan
leg van de lijn zou dan voltooid zijn, de heer 
Delk en zijne vrienden zouden dan op allerlei 
manieren boven het aanlegkapitaal p. st. 100.000 
in hunnen zak hebben gestoken. 

Maar hoe met de schuld van de Maal schappij.' 
Kuiten de |>. si . 50.000 aau spoorweg-obligaties, 
was er noy eene schuld van p. sl. 150.000 aan 
de Geld-Maatschappij, die de eerste leening had 
voorgeschoten en aan wie bet geheele kapitaal 
van de onderneming was verbonden. Toen dus 
de lijn geëxploiteerd begon Ie worden, wat zij 
aanvankelijk deed met het rollend materieel en 
de beambten van de twee mededingende Maat
schappijen . was hare schuld even groot als bel 
gestorte kapitaal. Inderdaad was — gelijk dc 
heer Mayby zeide bij eene algemeene vergade
ring van ile aandeelhouders , toen hij noodig 
hu I het verstand van zijne hoorders iu de war 
te brengen, waarin bij een schitterend succes 
behaalde — de schuld van de lijn haar kapi
taal , eu haar kapitaal was hare schuld, cn 
daarom . dewijl zij hare schulden uun zich zelve 
schuldig was, (wat zij niet was), stonden dc 
klutsten iu dezelfde verhouding tot de scliuhlci-
schers als de staatsschuld van Kngeland tot het 
groote publiek! 

Maar noch de aandeelhouders — die slechts 
zes en twintig in getal waren benevens den heer 
Delk — noch het groote publiek beschouwden 
de dingen iu ' l i l licht. De aannemer had er 
buiten kijf goede zakeu nieé gemaakt, en als 
hij van de wedren was weggebleven, zou 
hij een zeer rijk man zijn geweest. Maar toen 
er ten laatste een licht vonkje van den waren 
toestand begon te schijnen. waren de plus mi
nus twee dozijn aandeelhouders verlangende onder 
elke voorwaarde van hunne ;>uudecleii af te ko
men liever dan het vooruitzicht Ie hebben nog 
meer geld weg te gooien. Zij hadden wel is 
waar alles verloren , waarvoor zij hadden inge
schreven, maar dit was beter dan op nieuw iu 
hunne zakken te grijpen. De zaak liep hiermee 
al', dat dc heer Delk al de schulden zoowel als 
de aandeelen van deze personen voor zijne risico 
nam, zoodat bij de eenige eigenaar van de ge
heele lijn werd. Hij trachtte toen — met hulp 
van den heer Mayby en van een' scliranderen 
I.ondeuscben praktizijn . die bankroet gemaakt 
had — zijne schulden niet de twee Gold-Maat-
schappijen te vereffenen. Door de eene ongerust 
te maken met de andere en door eeu' zwerm 
denkbeeldige sclmldeiscbers, die allen eiscben 
tegen hem deden gelden, te doen optreden, 
slaagde hij er iu van beide partijen een acquit 
te krijgen voor p. st. 5000, le betalen binnen 
zes maanden. 

Voor de eerste maal in zijn leven kwam hij 
zijne verbintenis na en is nu de eenige eige
naar, bezitter, directeur en administrateur van 
den sBamforder en Newingtoner [litbreidings-
mi Verbindings-Spoorweg." Hij zag voor goed 
van weddenschappen cn speculaties af, kocht hel 
lusthuis eu landgoed vau eene der oudste fumi-
liëu uit' het graafschap, wordt voor een hoogst 
achtingswaardig man gehouden, en hel is inliet 
geheel niet onwaarschijnlijk. dat hij hij de aan
staande verkiezing tot candidaat voor de stad 
Bamford zal worden gesteld. Als hij immer in 
het Huis komt , zullen zijne practische kennis en 
ondervinding van het grootste nut blijken te ziju 
voor de spoorweg-hellingen van die verhevene 
vergadering: ten minste zoo spreekt de Ham-
forder Courant, waarin onlangs bet denkbeeld 
den heer Delk af te vaardigen als vertegen
woordiger vau de stad in bel Huis der Ge
meenten, bepleit is geworden. De broeder van 
den heer Mayby is redacteur van het blad, en 
de oom van den heer Howard is eigenaar van 
Int Bamforder Dagblad; het is dus niet waar
schijnlijk dut een van de Ivvce tolken der open
bare meening iets anders zal doen dan hem le 
prijzen, als hij dingt naar de hoogste eer, die 
zijne aangënomene vaderstad hem kan bewijzen. 

Ongelukkig lekte, ofschoon zi j , die er het 
meest belang bij hadden, de geschiedenis buiten 

de Londensche bladen hielden, het verhaal vau 
de Bamforder Verbinding in de City u i t , en het 
heeft er niet toe bijgedragen dc aandeelen vau 
geld- en spoorweg-maatschappijen in de kringen 
van de handelswereld gunstig te doen opnemen, 
inderdaad hebben de speculanten dit staaltje van 
spoorweg-aanleg aangegrepen als een geschikt 
wapen om de jongste paniek op de geldmarkt 
te bevorderen, en het zou moeilijk vallen te 
zeggen, dal zij zoo geheel en al ongelijk hebben. 

Y P S I L O N . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
— Met den opbouw van den nationalen schouw

burg te Praag zal weldra een begin worden 
gemaakt. Het ontwerp, dat met algemeene stem
men door dc jury als het beste werd gekeurd, 
is van den architect Zi lek, die het nieuwe mu
seum te Weimar gebouwd heeft en thans leeraar 
aan de polytechnische school te Praag is. Het 
geheel is in renaissancestijl ontworpen. 

— De koopman SchOnfeld te Dusseldorf heeft 
een marmeren gedenksteen doen plaatsen in het 
buis, waar Heiniicb Heine geboren werd en dat 
thans ziju eigendom is. 

— lu de koninklijke ijzergieterij te Muiichen 
is deu 26sten Januari het standbeeld van Kleuze 
met goed gevolg gegoten. Dit beeld en dat van 
Gartner moeten , op verlangen van den koning, 
tot versiering der Gartner-Ptatz dienen. 

— In art. 2 van het reglement voor de samen
stelling van de Juiy voor de algemeene Paiij
sche tentoonstelling van 1807, bij Keizerlijk de
creet vau il Juni 1800 goedgekeurd, is bepaald, 
dat de vreemde leden van de Jury door de 
commission voor ieder land worden aangewezen. 

Voorts is bij de verdeeling aangenomen, dat 
Nederland één lid kun aanwijzen voor elk van 
de vier volgende klassen: 

•I*" sectie: en 2* klasse vereenigd, schil
derijen en teekeningen ; 

29"" klasse: garens en weefsels van ge
kamde wol ; 

klasse: landbouw voortbrengselen, die niet 
tot voeding van den iiiensch dienen ; 

00"" klasse : materieel van de scheepvaart en 
redilingl nestellen. 

Door de Nederlandsche Hoofdcommissie is tot 
lid van de Jury voor de klassen I en 2 be
noemd de heer .1. Wittering ; voor de klasse 29 
de heer A . P. I.edeboer; voor de klasse V.i de 
beer jhr. mr. D. l i . Gevers Deynuot; en voor 
de klasse 00 de I v | |. L . Wolls'on. 

Als lid vau de bijzondere Jury voor do 
nieuwe orde van belooningen voor de ontwikke
ling van de goede verstandhouding onder allen , 
die hetzelfde vak beoefenen, en voor de bevor
dering van het stoffelijk , zedelijk en verstande
lijk welzijn der werklieden is benoemd de heer 
Charles Faider, eerste advocaat-generaal van het 
Hol' van Cassatie te Brussel , die ook als zooda
nig voor België is benoemd geworden , daar de 
Keizerlijke Fransche Commissie slechts één l id 
voor die orde voor beide lauden heeft toegekend. 

It 1 N N V. N I. A N I). 

'-.<.. -aveiiliMg-e. Z. M . heeft Lo. aan den hoofdingenieur 
van deu waterstaat 1ste kl. ,1. ( ï . vnu ( ï e n d t , op ziju ver
zoek , met ingang van 1 Mei a. s., eervol ontslag verlecud, 
uuder dankbetuiging voor de vele trouwe diensten, den 
lande liewezeti; 2o. niet ingang van 1 Mei a. s. benoemd: 
tot hoofdingenieur vau deu waterstaat 1ste kl. den hoofd
ingenieur *de kl. Ik 1'. l i . van Diggelen; tot hoofdingenieur 
2de kl. deu ing. late kl. J . Stroutman; tot ingenieur van 
deu waterstaat 1ste kl. ,te ing. 2de kl. I,. A. ï ï e u v e n s eu 
jhr. A. O. vau den S a u t l i c u v c ï ; tot ingenieur van den wa
terstaat 2,1e kl. den aiUp.-ingciiieur W. II. llubrecbt; tot 
adsp.-iiigenieur van den waterstaat, deu surnumerair D. N . 
babrijii, 

lïij beschikking van deu Minister van BiuucnlautUche 
/aken vau den 11,hu Februari lSf>7 is, met ingnug van 1 
Mei eerstkomende, opgedragen: 

dc dienst van hoofdingenieur van deu waterstaat iu liet 
lste distriet (Groningen} eu iu liet ,'lde district (Drenthe), 
standplaats Assen, nau den lioofdiugenieuc B. P. G . van 
Diggelen; 

de dienst vau hoofdingenieur vau deu waterstaat iu het 
tide distriet i'Xooi-illmlliindj aau deu hoofdingenieur J. K. T . 
Ortti 

de dienst vau hoofdingenieur vau den waterstaat in het 
lide distriet i .Viontbrubanti tijdelijk aau deu hoofdiugeuieur 
.1. Slrootiiian. 

Bij gelijke beschikking is, ua voorafgaand vergelijkend 
onderzoek, met ingang van 1 Mei 1 8 ü 7 , lot suruunierair 
bij deu waterstaat benoemd , de eiviel-iugciiieur J . VV. Wclcker. 

— De minister van marine brengt ter keiiuis van gega
digden , dat hij de fabriek voor dc iiiariue eu het stoomwe
zen te Soerahava, de betrekking van baas-ijzergieter is open
gevallen, en noodigt beu uit oiu naar eeue plaatsing in die 
Betrekking mede te dingen. He voorwaarden , daaraan ver
houden, ziju vernield iu de Staatscourant vau 10 eu 11 dezer. 

29 

— Door de regeering is met het gemeentebestuur van Lei
den eene overeenkomst nnugeganii betreffende den houw vau 
eeu uosoeomium aldaar. 

— Bij den heer F. C'. dc Jong, horlogemaker tc Am
sterdam, is een nieuw elretni- ini it iui ti-eh iiiu-wcrk-toestcl tc 
zien , voor den lieer \ . Kverts te 's-Gravenhage vervaardigd, 
en waarbij wordt voldaan auu de volgende eiselien: lo. deu 
tijd op zoo veel plaatsen al» meu wil overbrengen door mid
del van tijd-telrgralcu; io. liet uur hoorbaar teiiafrapheereii, 
il. i. op zooveel plaatsen meu wil de klokken gelijk te doen 
slaan; 3o. op ieder kwartier op alle plaatsen waar men wil 
tc laten Wekken; 4o. juist teu 12 uur stroom te brengen op 
eene l i jn , en door middel daarvan, door eone bijzondere 
inrichting, uurwerken gelijk te stellen op ver-schillende plaat
sen. AHci wordt door ê c n e batterij , zonder meer, in wer
king gebracht 

— Deu 12 d*» Februari hield het koninklijk instituut van 
Ingenieurs eeue vergadering onder het presidium van deu 
heer F . W. C'ourad. Vóór de goedkeuring der notulen gaf 
de heer Itool'ila i-nii Kjsiuga hef bestuur iu overweging dei, 
minister vau kolonien tc verzoeken de verschillende san zijn 
departement berustende stukken eu technische gegevens. 
die door deu heer Stieltjes iu onze Indische bezittingen ziju 
opgemaakt, aan liet Instituut af te staan, waardoor onder 
dc ingenieurs hier te Linde veel licht zou worden ver
spreid. De voorzitter zou aan bet verzoek v n n deu heer 
Itoorda trachten te beantwoorden. 

Deze vergadering had meer speciaal teu doel de mede
deelingen te vernemen der raadsleden 1'. Csltnd eu 1'. W. 
(.'onrad, betrekkelijk de afdamming vuu de <lostcr-.vlielde. 
De heer Caland , het woord genomen hebbend,', zegt dut 
hij zal spreken naar aanleiding van de stukken over deze 
znnk eu voorts u a a r aanleiding vau bet rapport der inter-
nationnlc commissie vnu Nederlandsche en Belgische inge
nieurs. Men weet, dut de commissie het een- is, dat de 
afdamming gunstig zal werken op de bevaarbaarheid van 
dc Schelde boveu Bath, lunar ,lnt er alleen verschil is m i 
lieus den invloed vnu dut werk op de Wee ter-Schelde be
neden Buth. Dut puut wil spreker nader kortelijk toc-
lichten. 

Daartoe wijst liij eerst OJ> L'L'llt' li .. 'i :'l t'U _ . ,.l ! i I . lil i i . . i i l f U 
loop «Ier stroomen na , om zoo tc komen tot eene bereke
ning vau de massa water, die met den vloed uit tic Wes-
ter-Schel..!' in de Ooster-Schelde vloeit. 

Ilterna komt hij tot dc bezwareu der Belgische ingenieurs, 
lo. Te Bath / a l , na de afdamming, hooger waterstand 

dau nu ziju. eu er zal tegendruk ontstaan. Volgens spre
ker kau dit alleen het geval zijn hij hoog water, maar dau 
zal er juist meer water op de Wester-Nchelde komen. Doch 
men behoort dus het laag water in aanmerking te nemen. 
Spreker treedt in eene technische beschouwing van dit punt, 
en deze leidt tut de rdotsom, dat de afdamming ook bijlaag 
water geeu nadeel toebrengen, maar integendeel gunstig wer
keu zal op dc bevaarbaarheid, want door de afdamming 
rallen dc ondiepten eu vernauwingen verdn Ijnen, eu zal 
ilc vaart beter worden. Datzelfde verschijnsel doet zich 
voor hij de verbetering van het rivierbed der Maas tus
schen Botterdam eu het Kmaal van Voorne, waar un sche
pen van meer diepgang binnenkomen dau vroeger. 

Spreker vt rduidtdijkt dit punt nader op dc kaart, teu 
betooge dut er na de afdamming meer vloed iu dc Wester-
Seheldc zal komen, en zet nog andere voordeden van dc 
afdamming uiteen. 

'Jo. liet tweede bezwaar vau de Belgische ingenieurs was, 
tlitt de tegenwoordige opening voordeelig was voor dc Wes-
ter-Sohelde, omdat daardoor slib-afvoer plaats had. Doeh 
volgens spreker moet men, nm dit te verhoeden, i;i plaats 
van water aftappen, integendeel water inbrengen, daardoor 
immers wordt de stroomscnuring vermeerderd, hetgeen spre- j 
ker door berekeningen staaft, 

Ten slotte vestigde spreker dc aandacht op eeue zinsnede 
vnu het rapport tier Belgische commissie, welke iu de ge
drukte notulen opgenomen is. en waaruit hij afleidt dat de 
oppositie van de Belgische zijde niet ernstig gemeend is. Hij i 
Wijst vervolgens op tïe qune-tic «Ier nftappiugen. waarover in 
het Journal d'Anrerx stukken, loegesehrcvcu uun tien iuge- j 
nieur Kiimmer, speciaal belast met tien dienst der Wester- I 
Schelde, eu op bl/. 151» der notulen, onder uo. lo, 2o, 4o 
cn 7o te. vinden , textueel zijn opgenomen. 

Dc conclusie van sorekers betoog is, dut, indien hij dc 
verbetering van de \\ester-Schelde tot zijne taak had, liet 
eerste werk wat hij ondernemen zou, juist daarin bestaan 
zou, om du Oo-ter-Schelde af te dammen; dut dit uit den 
anrtl tier /aak volgt. 

liet raad-lid (.'onrad begiut met eeu uitvoerig geschied
kundig overzicht van de oudste tijden af, tot aanwijzing van 
tien loop der Schelde; alles toegelicht door scer oude eu 
latere kaarten nopens dit onderwerp, cn wolkr anu den 
waud ter bezichtiging hangen of rondgaan. 

Na de stukken in de gedrukte notulen opgenomen, cu 
Je toelichting van dc hoofdpunten, waarop Eet hier aan
komt, door den heer Caland, zal spreker niet al te breed
voerig zijn over het werk zelf. Hij verbindt ook daaraan 
eeuige historische herinneringen. Napoleon 1 gelastte reeds 
'le volvoering vau het werk der uldauiining van de Oos-
ter-Sehelde, juist tot verbetering fier haven vau Antwerpen. 
De ontwerpen lagen daartoe gereed. De politieke gebeur
tenissen verhinderden dc uitvoering, doch koning Willem I 
nam de zaak in 1827 weder ter hand. l u 182h werd dooi
de gezamenlijke ingenieurs erkend: dat de afdamming geen 
nadeel aan de Wcster-Schelde zou toebrengen, en dut het 
kanaal vuu Zuid-Bevelnud geschikt moest zijn om den door
tocht voor groote schepen te bevorderen. Spreker wijst op de 
werkzaamheden, iu ls^S en lSgi) door de ingenieurs ver
richt. Evenwel bleef de zaak rusten tot iu 184'.., toen aan 
«en heer D, Donkers concessie werd verleend voor deu 
oeeuwscnen spoorweg, waarbij iu artikel 12 de afdamming 
brgrencit was. Na herhaald uitstel werd de eonccs-ic in 
1841) ingetrokken en vervangcu door de concessie tot in
poldering van eu den aanleg van een kanna! door Zuid-
Bevelauü. De ingenieur Van der kuu achtte destijds de 
'"damming voordeelig voor dc Wester-Seheldc. Ook in Bel
gië telde de nfdamming toen vele voorstanders, gelijk blijkt 
jut eene belangrijke brochure, aau den ingenieur Kiimmer 
jOegcs(-hreveu. Voorts brengt spreker het rapport van deu 
'ugcnieur Grcvc en auderc getuigenissen bij. (.ren der 
tegenwoordig geopperde bezwaren werden toen \ ernomeii. 
JJc maatschappij tot indijking kwam tot stuud, doch mis-
j ™ in tie uitvoering. De Itegcering nam toen de taak op 
zien om het kanaal van Zuid-Bevelaml af tc maken, eu dit 
'* V u ftbaeJ gereed 

spreker komt uu tot Belgie's bezwaren, als tiaar zijn: 
<̂>. het beroep op het tructaat van I83y, eu 8 0 . de bc-
**rde beuadccling van de bevaarbaarheid der Wester-
heldc. 

lo. Ue( traktaat vau 183U. A l dadelijk moet spreker doen 

opmerken dat z. i. van dat rractnat geene sprake kan zijn. 
$ 3 van het 'Je art. vau dat tractaut schreef aan Nederland 
voor: „d 'a s s igner a lu navigation Beige, eu cus ou des tra-
vaux d art rendraient la voic dc navigation iudiquée tnpra-
ticable. line voie uus>i sure, aussi bouue etaussi commode." 
Dus moest Nederland ecu antieren waterweg geveu, even 
veilig, goed eu gemakkelijk. Welnu , dut heeft de Nedcr-
landsche Regeering ten volle gedaan. Immers, zijgeeftdoor 
het kanaal van Zuid-Bereland eeu vaarwater evengoed als, 
zoo uict heter dau wat vervalt Derhalve kuu Int trnctaat 
niet tegen dc afdamming ingeroepen wordeu. 

2o. 1 )e benadeeliiig run de bevaarbaarheid de,- H'esli-r-Srhelde 
kun met grond worden tegeugesprokeji. Dit is reeds geschied 
door het rapport van dc lib. Itlominendal eu Bruiting, door 
hetgeen iu de memorie der internationale commissie" onzer
zijds wordt aangetoond eu door hetgeen heden nader door 
den heer Caland is iu het midden gebracht. Spr. inoet hier 
tot staving van dat gevoelen ook wijzen op eenige artikelen 
iu tien Moniteur de.s Intéréts Materiele, door Lnvullcv, en 
voorts nogmaals op de belangrijke brochure, die anu deu lieer 
Kiimmer wordt toegeschreven en op de artikelen iu lot 
Journal d'Anrers, uit al welke geschriften spr. eeue oordeel
kundige uiteenzetting geeft. Daaruit blijkt o. a., dat er een
stemmigheid heerscht in tic hoofdzaak , dat de afdamming 
der Oobter-Sclielde geene benadeeling aau de bevaarbaarheid 
zal toebrengen, en dut men in 1M*1 iu Belg ië dezelfde mee
ning gehad heeft. 

Meu mag overigens, op groud vau dit alles, als erkend 
aan nemen, dat bekwame Belgische ingenieurs van oordeel 
zijn, dut tie Wes ter-Schelde bij Bath ook zonder afdam
ming der (Ïostcr-Schejdc luu.slibv, tengevolge der onrcgcl-
matigheid vnn het stroombed, maar dat j u s t daarom m i n 
ook tic rivier moet worden beperkt, dat is, dut meu be
ginnen moet met af te dammen. Spr. staaft dit gevoelen, 
door te wijzen op nog andere Belgische schrijvers, op de 
brochures vuu deu heer Van [AUSberge, prof. vroede en den 
heer Fokker. 

Dc internationale commissie is het eens geweest, dut de 
afdamming voordeelig zou werken op de Boven-Sohelde, 
boven Bath ; zij verschilt .alleen over die uitwerking bene
den Bath. 

De Nederlandsche commissarissen hebben duidelijk aan
getoond dat, na dc afdamming, het totale volumen vnn bet 
vloedwater niet meer door dc Ooster-Sehelde wordt nt'-v-
XOgen, maar Op de Wester-Seheidr. zon blijven. 

Dc diplomatie eu het volkenrecht tronen op waardige wijze 
aan, tint wij iu ons recht ziju, cu de Nederlandsche inge
nieurs eu bydrograplicii hebben tie ipiacstie met eeue hel
derheid toegelicht, die niets te wenschen overlaat. 

Spr. besloot zijne belangrijke rede met het navolgende 
résumé, dat, vermits deze vergadering hier niet buiten het 
zuivere terreiu der techniek behoeft te treden . iu het kort 
idtliK worth samengetrokken. De tegenwoordige (^ster-
Schelde werkt nadeelig op den toestand der Wester-Sehelde 
in deu omtrek van Bath; zij onttrekt eeu deel van bet 
water, dat bij ebbe tot dicphoudhig kon werkzaam zijn. 
Na de afdamming van de Ooster-Seheldc stuit de vloed 
van de Wester-Schelde tegen dc afdamming; daardoor zal 
zij de Wester-Schelde te kerker naar tic zijde van Ant
werpen trekken, om daarna met krachtiger eb onverdeeld 
teru^ te vloeien. Eene tier voornaamste oorzaken van tic 
ondiepten in de nabijheid van Bath wordt dus door de nf
damming weggenomen. Wel verre dus vuu nadeelig te zijn 
voor de Wester-Schelde, zul zij de bevaarbaarheid vnu die 
rivier aanmerkelijk bevorderen. Hel goede recht eu de 
wetenschap ziju op onwedcrsprekclijke gronden aau onze 
zijde. Nederland kun op zulke gronden met gerustheid op 
zijn eigen grondgebied de werken voortzetten cn voltooien , 
die het, met de overtuiging dat niemand er door bena
deeld kau wordeu . voor zich zelf iioed, nuttig en noodig 
acht. |
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Dc heer Roorda van Bysinga wijst ook nog op ecu arti
kel van den heer .litn van Rijswijk, vóór eenige jaren in de 
Stoompoet opgenomen, en waarin wordt uiteengezet dut 
Be lg ië ons een querreUe d'Allemand wil aandoen; voorts 
nog op een artikel van eeu Engelschen ingenieur, vóór 13 
jareu gepubliceerd, waarin tie zonderlinge stelling voorkomt, 
dot er meer opsmwing geschiedt iu eene rivier, die over
brugd , dan iu eeue die door dammen afgesloten is. Mis
schien zou dat geschrift ook vnn eenig nut kunnen zijn. 

De heer Boelen wil c u e vraag richten tot tien heer C a 
land, die in den loop van zijn betoog heeft aangetoond, 
dat onder tie voordeelcn tier afdamming ook begrepen is, 
dat cr geene afwijking van den stroom zou geschieden, cn 
daarin werd ook gewezen op eenige strandingen tengevolge 
van stroom misleiding. Spreker vraagt of dit dc ware oor-
znak is V 

Dc heer Caland antwoordt iu hrr algemeen, dat het 
beter is een stroom te hebben , die in tlenzclfden wegloopt, 
dau eeu die dwara afdrijft: daarvan kan stranding of groot 
ongerief het gevolg zijn. 

De heer Conrad (van Alkmaar, gelooft terecht, dat aan 
de afdrijving van tien stroom de stranding kan worden toe
geschreven, l'it zijne ondervinding iu Zeeland is hem her
haaldelijk gebleken, tint er schepen op sfruud hebben ge/et- u 
bij Bath; zelfs heelt zich eens een officier onzer marine, 
Scrvalius, \enlicintelijk gemaakt door de redding bij stran
ding van eene Spanusehe brik. Spr. zegt, dat er herhaaldelijk 
strandingen voorvallen bij Bath, maar dat hij die nooit heeft 
bijgewoond En de vaart van Vlissingeu nnar Buth, tenzij bij 
mistig weder, als wanneer er soms ongelegenheden ontstaan. 

Dc heer Lebret brengt hulde uun de uitnemende wijze, 
waarop de qtiacstic dour tic inleidende sprekers is toege
licht. A l dadelijk doet hij Opmerken, dat de Belgische be
zwaren zich gaandeweg nu geresumeerd hebben tot één 
punt. Er is toch toegegeven, dat de afdamming voordeelig 
zul zijn voor de bevaarbaarheid tier Boven-Schclde boven 
Bath. Nog andere punten zijn toegegeven, en e. is al léén 
overgebleven het bezwnnr voor de vermeende bevaarbaar
heid der Wester-Schelde beneden Bath. Spr. wil wel be-
kennen dut er zoowel voor als tegen veel te leggen valt, 
cu tint men ten aanzien van dit bezwaar nau België wel 
iets kan toegeven, mnnr dit neemt niet weg dut men het 
overdrijft Spreker meent dut .le invloed vau de afdamming 
iler Uoster-Scbelde zich zal doen gevoelen te Buth, vóór
dat er hoog water is. Hij treedt in uitvoerige technische 
bijzonderheden over den af- cu aanvoer van de wutermnssa. 
'/.. i. zal er eene andere repartitie van water komen. Ook 
zal , uaar zijne meening, te Buth de waterstand verhoogd 
worden, woont er meer water op de Boven-Schelde komen 
zul. De slotsom \au zijn betoog is, dat de afdamming wel 
eenigen invloed op tien waterstand bewesten Bath zal heb
ben, maar niet noemenswaard, eu dat, zoo daardoor eenig 
nadeel kan wordeu teweeggebracht, daar tegenover staat: 
stroonifcrsterking en vermeerderde sirlheid vnn deu stroom, 
welke vergoeding oplevert voor het zoo even geopperd be
zwaar. Overigens brengt spreker hulde aan de commissie 

van ingenieurs voor het uitgebracht rapport De hoofdzaak 
echter is, dat de afdamming geen nadeel zal kunueu toe
brengen aan deu toestand der Wester-Scheidc, eu dit puut 
houdt spreker voor uitgemaakt. 

Naar aanleiding van het punt der mogelijke, hoewel niet 
noemenswaardige bezwaren voor de bevaarbaarheid der Wes
ter-Schelde beneden Bath, ontstaat eeue tangdurige woorden-
wiateling. waaraan behalve dc heeren Caland. Lebret eu 
de voorzitter, de heer (.'onrad, een u i andermaal, ook de 
heeren Stieltjes eu Van Prehn deelnemen. Behalve de 
heer Jscbret, komen allen tot de slotsom, dat ook zelfs 
het geringe bezwaar, door den heer Lebret geopperd, voor 
de Wester-Schelde niet zal of niet zal kannen ontstaan, 
welk een eu ander wordt geadstrueerd op louter tecliuische 
gronden, ontleend aau gegevens nopens den eb eu vloed, 
de affttrooiniug, de vermeerdering of vermindering Van schu
r ing , enz. De heer Stieltjes is zelfs van meening, dat er 
meer water op de Wes ter- Schelde zou komen, eu dc afdam-
niing dus ook in dat opzicht voordeelig voor Belg ië zou 
zijn, doordien ook dc Wester-Schelde zou verdiepen! Mis
schien zou ua vijftig of meer jaren eene kleine, maar niet 
noemenswaarde veronnieping ontstaan. 

Na deze uitvoerige bespreking van tie afdamming der 
Ooster-Schelde werden de verschillende ingekomen stukken 
gelezen cn ,oor kennisgeving iiangenoiucu. Tegen het einde 
tier vergudering werd mededeeling gedaan vau een voorstel 
tot het houden der volgende algemeene vergadering op eeue 
plaats nabij tic grenzen o u uu afloop daarvan en corps naar 
de tentoonstelling tc Parijs te gaan. Dit voorstel, door een 
zestigtal leden onderteekend, en door het lid Van Kerkwijk 
ingezonden, wen! op verzoek vanj.net bestuur voor alsnog 
niet iu discussie gebracht 

Bij de ballotage werd i 
tengewone ledei 

w gewoon lid eu werden zes bui-
langenomen. 

' s -Gravenhage , Het algemeen verslag van het onder
zoek in de afdeelingen van tien Gemeenteraad der plannen 
voor de voorgestelde buitengewone werkeu in de gecombi
neerde vergailcriug van burgemeester en wethouders met de 
commissie voor plaatselijke werkeu eu eigendommen, waar
van wij in ons no. 28 van den (i October I8tifl melding 
mankten, is thans iu druk verschenen, met de antwoorden 
der gecombineerde commissie. 

Iu de algemeene beschouwingen blijkt het gevoelen van 
«le meerderheid tc zijn, om geene andere werken uit te voe
ren dan de vernieuwing tier riolen; niettegenstaande die mee
ning beklagen zij zich, dut de plannen niet meer volledig 
eu beter uitgewerkt waren, dat zeker bij de weinige genegen
heid, die tot de uitvoering bestaat, nuttig en zeer aange
naam voor den ontwerper zoude geweest zijn. Verder be
klaagt men zich, dat de plannen voor de verbreeding der 
Vcencstrnat niet weder bij dit algemeene [dun waren opge
nomen. Hierop wordt door Burgemeester en Wethouders 
geantwoord , tlat zij zouden meenen aan tien eerbied voor 
ilcit Baad tekort te doeu, indien zij uu de afstemming dooi
den Gemeenteraad van tien plannen voor tie verbreeding 
tlier straat, andermaal dit punt ter sprake brachten. 

De liuaneicele zijde gaf mede aanleiding tut vele aanmer
kingen eu bezwaren, omdat men met dc werking van het 
nieuwe belastingstelsel nog niet volkomen bekend is, vooral 
met het oog op de aanzienlijke sommen, welke binnen kor
ten tijd zullen beuooiligd ziju voor dc naven tc Sehcveuiu-
gen, dc verbetering vau tien waterweg naar de Maas en het 
maken eener waterleiding. 

Tot de afzonderlijke punten overgaande, kwam eerst in 
bespreking de verbouwing van het Itaadhuis. Dit plan vond 
geen algemeenen bijval; iu eeue afdeeling weiischte meu cr 
mede te wachten tot na de vaststelling vuu het riolen plan; 
eeu»; andere afdeeling wensohte al dc tusschengelegen ge
bouwen auu te koopent iu dc twee overige afdeelingen meen
de men nagenoeg algemeen, dat het niet raadzaam is eene 
som vau drie tonnen gouds auu tic uitbreiding van het Raad
huis tc besteden. 

Het rioUneteUel gaf tot verschillende vragen en beschou
wingen aanleiding, waarvan deu aard is op te maken uit 
hetgeen Burgemeester eu Wethouders antwoordden, u. 1. dat 
zij hadden mogen verwachten dat de toezending van een plan 
ware afgewacht, alvorens het denkbeeld van de verbetering 
vau het rioolstelsel in bijzonderheden tt: bcoordeelcn. 

Verder wordt betwijfeld of de gemeeutc-architeet wel de 
aangewezen persoon kan genoemd worden, aau wien het ont
werpei! vau ecu verbeterd rioolstelsel kau worden opgedra
gen. Burgemeester en Wethouders geven hierop iu antwoord, 
dut tlit denkbeeld voor hunne vergadering niets aannemelijks 
heeft, omdat zij dc overtuiging bezit, dat niemand beter 
dan ilc geiueciita-urehitecÈ de behoefte keut, waarin voorzien 
moet worden, dc toestand, zooals die thans bestaat, dc 
riolen die bruikbaar of onbruikbaar zijn, de verdere plaat
selijke gesteldheid en wat niet al , en tlat zij gelooft uict te 
ver te gaan door te beweren, dat geen audcr zonder hulp 
van den Gemeente-architect tot de algemeene kennis komen 
kan die rereischt wordt om het gevorderde plan te ontwerpen. 

Het plan tot hei dempen vau de binnengrachten werd 
slechts iu twee afdeelingen besproken; de auderc afdeelingen 
meenden terecht, dat dit in een onafscheidelijk verband met 
het rioleii-telsel staat. 

Dn verbetering van de passage van hel Spui nnar het 
Binnenhof ondervond een zeer „onguns t ig onthaal;" men 
achtte het plan onvoldoende en was algemeen van gevoelen, 
dat door eene verbreeding vau de Veenestraat beter aau het 
doel werd beantwoord. 

De verbreeding van de Poten werd door tie meerderheid 
tier leden eeue verbetering genoemd Eenstemmig was ech
ter het gevoelen vau nl dc leden, dat deze verbetering eerst 
iu overweging kau worden genomen nadat de doorgang 
door het midden der stad — bij voorbeeld door het ver
brecden tier Veenestraat - zal zijn verbeterd. 

I let denkbeeld eener overdekte markt vond toe 
Slechts in eene afdeeling was men er tegen, o m t 
voor ophooping vau onreinheden vreesde. 

Oyer tie plaats was men het volstrekt oneens; onder
scheidene werden hiertoe aangewezen, doch geene bepaald 
voorgesteld. 

De. verbetering van den toestand van het hofpoortje 
werd eenstemmig nis noodzakelijk beschouwd en ontmoette 
geene tegenspraak. 

De verbreeding der Konhtgsbrug werd door de meerder
heid wel als weuschelijk erkend, doch duar het slechts zou 
dienen tot verfraaiing, moest tlit onderwerp worden aange
houden tot andere meer noodige verbeteringen zullen / j u 
tut stand gebracht. 

De aanleg eener nieuwe zwemschool. 
De groote meerderheid verklaarde zich voor tic zaak. 

Eenige leden wilden het maken daarvan aau particulie
ren overlaten. Er werden eenige plaatsen voor de stichting 
geuoemd, die weinig vooruitzicht op tic verwe/eaiijkiug vau 
het plan geven. 

leiuiehiug. 
nl.tl lueu 

li 

file:///enlicintelijk
http://vanj.net


I i 

I 

30 

De verbetering ran het riatensttlsfl te Srheveninpen. 
De groote meerderheid erkende dat deze nnngelegcuheitl 

ook dringend verbetering vereUcht. — Kcnc gezette over
weging vnn dat onderwerp wenschte men nau te houden 
totdat het geheele rioolstelsel in behandeling zal worden 
genomen. Men vraairt of er eene verbinding zal zijn tus
schen het rioolstelsel tc 's-tiravenhagc en te Scheveningen. 
In elk geval hoopte men dat hetzelfde stelsel voor heiden 
mag worden gevolgd (?) 

De rerptaatsi/ii/ tier asrh staten. Dit plan vond veel te
genstand ; iu sommige afdeelingen vond uien het in het 
belang van den algemeeuen gezondheidstoestand zeer ge
wen scht; iu andere afdeelingen vond men den uitslag twij
felachtig. Benige leden merkten op, dat dc verplaatsing 
onnoodig is te achten . omdat deze buurt gebouwd is, nadat 
dc vuiluisstalcn bestonden, eu het moeilijk is eene andere 

tlaats tc vindcu , waarmede bestaande buurten niet worden 
enadcclil. 

Het ziekenhuis le Schereningen. 
De meerderheid deelde het gevoelen dm er alsnog geene 

termen bestaan tot oprichting van ceu ziekenhuis te Sche
veningen. Anderen vonden de kosten ad / IK.000 te groot. 
Over het algemeen vond het denkbeeld der inrichting \an 
het voormalige l'olitie-bureau tot toevluchtsoord dc meeste 
ondersteuning. 

Ofschoon de antwoorden van de geeomhiucerde vergade
ring zeer ten gunste van de uitvoering der meeste werkeu 
gestemd zijn, zoo wenschen de leden bij dr* stemming iu 
den Gemeenteraad hunne iiidivitlucclc vrijheid vun stemmen 
te behouden cn dus naar overtuiging te stemmen , zonder 
aan het voorstel gebonden te zijn. Het is dm 
wachten dat vele nommers van het plan 
lijkt worden. 

Meppol, 18 Februari. Wij vernemen 
ceerende betrekking van opzichter over dc gemeentewerken 
aluicr, zich 'i0 sollicitanten hebben aangemeld. 

Keu voorloopig onderzoek der door hen overgelegde stuk
ken, heeft dc aandacht van het gemeentebestuur gevestigd 
op de heeren II. -M. Huijen van Weelderen tc Utrecht. 
M . Ilolsboer Jr . te 's-IIagc, M . Horst te Angcrlo (bij 
Doesborgh) cn O. J . Blom tc Texel. 

Deze heeren ziju door het bestuur uitgenoodigd tot het 
honden eener bijeenkomst in het gemeentehuis alhier, op 
Woensdag, f> Maart a. s., voormiddags B uur. 

Men verwacht dat de gemeenteraad spoedig daarna eene 
keuze zal doen. 

niet tc ver
zuilen verwezell-

dat voor de va-

Aaukondigingeu 
Maandag IN F c h n i a r i . 

Ten 12 ure, op het raadhuis tc Amsterdam: lo. het 
êloopen van al dc gehouwen behoorende tot het voormalige 
Leprozenhuis; 2o. het innken van dc gebouwen: voor een 
politic-bureau voor dc 3c sectie; voor eene openbare armen
school met aauhoorcu ; voor het onderwijs in dc physiologic 
met laboratorium cu voor het onderwijs in de ontleedkunde 
nul anatomisch museum. 

Ten I S ure, op het raadhuis te Dordrecht: bet straten-
makerswerk iu de gemeente gedurende een jaar , niet ver
lenging gedurende ecu jaar. naar verkiezing vau burgemees
ter cn wethouders. 

IliiiffclufE , 19 F c l i r u a r l . 
Ten I I ure, ter gemeente-secretarie tc Vreeswijk: het 

opbouwen en vernieuwen van het raadhuis. 
Ten 1 2 ure, ten raadhuize te Hoorn : het driejarig onder

houd der buiten- en binnenhavens van de stad Hoorn, met 
het verwerken der baggerspecie uit die havens. 

W orns.iut: , 20 l ' e l i r i i a r l . 
Ten l i ure, ten huize van .1. v. Haarcn tc Liempdc: 

het bouwen eener kerk voor tie It. K. gemeente aldaar. 
Ten I S nre, iu dc herberg de Zwaan, aau ilcu Midden

weg in deu polder de Hccrhuguwaard bij Alkmaar: het bc-
griuden van eenige wegen in dien polder, in 2 perceelen. 

Door het gemeentebestuur van Sehoorl e. e. bij Alkmaar: 
het bouweu eener nieuwe school en het verbeteren van de 
ondenvijztrswoning tc («roet , gemeente Schoort. 

Donderdag 21 F e b r u a r i . 
Ten 11 uur, iu het gemeentehuis te Woriuervecr: het 

maken vun eeue begraafplaats, met doodgravershuisje eu 
een daarheen leideuden tocgaugsweg met vaste brug binnen 
die gemeente Wornierveer, met bijlcveriug van het beuuo* 
digde zand cu dc verdere buuwstollen. 

Ten 13 ure, in het gemeentehuis te Loehem: het bou
wen van een huis tot dag- eu kostschool voor meisjes. 

Ten 2','j uur. aau het lokaal van het prov . bestuur tc 
Haarlem : het onderhoud vau de rijkszeewering benoorden 
Petten, gedurende 1867. 

V r i j d a g , 22 F e b r u a r i . 
Ten IO ' , uur, aau het gebouw vau het prov. bestuur tc 

's Bosch: het herstellen cn onderhouden gedurende 1867 van 
's lands rivierwerken langs de Maas. van het kanaal van 
St. Audries tot Woudriehcm , met tic levering van al dc 
daartoe henoodigde buuwstollen, in vijf perceeleu. 

Ten 1 ure, ten raadhuize te Rotterdam: lo. het maken 
vau eene houten hulpbrug over de Leuvchavcii; 2o. het af
breken vau de I m v c b r u g , en .lo. het leveren van stccii-
houwwerken voor de verbouwing der af tc breken brug. 

Ten 2 ure, ten raadhuize tc Vlissingen: lo. ^0,000 Fel tü 
straatkeien; 2o. 10,000 vlakke straatklinkers, 10,000 vlakke 
klinkers cn 55,000 hnrdgraauw 1ste soort, Wanlvorm. 

_ Door de Directie der Ned. It hijuspoorweg-Maatschappij te 
L'trecht: het bouwen vau locomoticvcu-rcmiscii met werk
plaats eu woningen op het terrein Daiulu-t te ltrecht. 

Z a t e r d a g , 23 F e b r u a r i . 
Ten 12 ure, door tien luitenant-kolonel, directeur der ar

tillerie- stapel- en constructie-magazijnen tc Delft, op het 
bureau zijner directie: dc levering van eene boorbank voor 
kanonnen van groot kaliber, tevens ingericht als draaibank. 

l l lUHdag 2 A Februar i . 
2 uie, in het Neerland* Wapen op de Korte Hoog-

Itofterdam, dooi ile commissie voor den aanleg 
iw V ( 'r r a a ^l , * 1 , l l ts aldaar: het eerste perceel van 

vuern*w*i<i bestaande iu grond-, graaf- en rijswerken. 
De>jiir^i'U»»W»iiiug. Eene reeks grafkelders met arcade. 
De luinlCöndap/iiig der kapel. 

('m. * v;" V S / W o e i u d a g , 27 Februa r i . 
" l ) M « r 11 ij k b e * t u u r der Contributie llenieluiuer Olile-

pf t * . . i - T u uauhoorige zeedijken: lo. het mnkeu van eeue 
" I aau ilt; waterdijken, heuoonlen Stavoren, ter 

van 150 el lengte paalwerk aldaar; iu é é n per-
eeeljv-\ het leveren tier daartoe beuoodigde 500 last brik; 
iu tien Verceeleu; .'lo. het leveren der daartoe- henoodigde 
1400 l.t~\ zuilen-bazalt; in drie perceelen. 

Blok-

Ten 1 ure, ten gemeentehuize te Kralingcn: lo. het leve
ren van tie machine en toebchooren, bestemd voor de stooin-
hcmaliug vau den polder aldnar; 2o. het daarstcllen der 
voor die zaak henoodigde gehouwen, ann den Jagen boezem 
van Schielaud. 

Handel dag * 2 * F e b r u a r i , 
Ten 10 ure, iu den Doch: te Hoorn i lo . het leveren van 

1671 kubieke ellen grint en 870 kubieke ellen fiju geslagen 
harde puin, met het vervoereu er van naar dc Drcchtcr-
Inudsche wegen i 2o. het onderhoud van dc aan Drcehter-
laud behoorende straatwegen . gedurende 1867. met de leve
ring vau het vereisehte materieel, en 8o. het bcpuiueu vau 
het Mcewcgje te Nclielliukliout. 

Teu 12 ure, iu eeu der lokalen vau liet ministerie van 
hiuiu-iil.iiui-'-he zakeu te 's Hage: het maken van verschil
lende gebouweu cu inrichtingen op Int station Hecrenvccn, 
teu behoeve van den spoorweg van Arnhem uaar Leeuwarden. 

V r i j d a g , 1 .Maart. 
Op het gemeentehuis tc Vr.orsl: dc levering van 2000 ku

bieke ellen grove gewateehen grint eu 2000 kubick> 1 

steeiipuiu, op de losplaatsen Nijeuhcck, Vollehand ei 
huis, alleu aan deu Ussel gelegen. 

.Maandag, 4 M a a r t . 
De levering \an drie koperen ketel» voor het huis \uu 

opsluiting cu tuchtiging te Leeuwarden. 
\ t o e u « d a g O M a a r t . 

Teu 3 ure, iu de herberg van Akkerman?, te 's (irnve-
moer: het vergrooten en in orde brengen der losplaats, eu 
het verhreeden eu uitdiepen der haven aldaar, iu wer per
ceeleu . die zullen worden gecombineerd. 

Honderdag , 7 M a a i t . 
Ten 12 ure, iu eeu der lokalen van het ministerie van 

biniienJniidsehe zaken te 's l lage; lo. het maken, leveren 
cn opstellen van 1 draaischijven van 1*1.50 el middellijn ; 2», 
het maken, leveren cn opstellen van 10 waterkranen 

l lmi i l e rdag 14 U a u ; t . 
Ten 12 ure Ann het ministerie van binnenlandsche zaken 

te sGravenhage: het levereu van 24,000 eiken dwarsliggers, 
100,000 groenen dwarsliggen in B perceelen. 

£;o)silerti:«u . 21 Maart . 
Ten 12 ure . iu een der lokalen van het ministerie van 

biniicnlaudsche zakeu te 'sllage: net maken van gebouwen, 
verhoogde los- en Lading plaatsen, wachterswouingcu en 
verdere werken voor den spoorweg tusschen Kuilenburg cn 
Bommel. 

Donderdag 2H Maar t . 
Ten 12 nre, in een der lokalen v a u het ministerie van 

binneiilamlsche zakeu te 's Hage: het makeu van gehouwen 
en verdere werken op tic stationspleinen te Krommenie, 
W o r n i e r v e e r en Koog a d Z a a n , ten behoeve vau den spoor
weg van Nieuwe Diep naar Amsterdam. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op H Fehr., aau het ministerie vnn biuiiciilandsche zaken 

te 's Huge: het begrinden van wegen in de Noord- en Nieuw-
landsche polders, onder de gemeente 's ( ï r n v e s a n d c , voorde 
verbetering vau den waterweg vnn Botterdam naar Zee. 
Daarvoor waren 7 inschrijvingsbiljetten ingeleverd, terwijl 
hel nader bleek, dat de heer II. de Borst, te l'npeudreeht. 
VOOT de som van f 54-18 het laagst had ingeschreven. 

()]) 11 Febr., te Heino: het bouwen eener kerk voor de 
Ned. Herv. gemeente. Kr werden II inschrijviiigsbilletten 
ingeleverd, en wel door J . II. Itooscboom, te Nijvenlnl, 
voor ƒ 18,946; IL v. d. Snnt, te Arnhem, voor f 15,050; 
D. J . v. Keppel, te Zwolle, voor / ' 15,500; O. J . Avcrdijk, 
te Wijhe , voor J' 14,454; It. .1. Bonhnis, tc Kampen. voor 

ƒ 1 4 , 2 8 4 ; .1. W. Diebrink; tc Kampen, voor ƒ 14,284; 
A . J . Wegkom, te Hengelo, voor ƒ 13,750, W. Mensiuk te 
Deventer, voor /' 13,450; II. .1. v.*d. Berg, te Wijhe, voor 
/ 12,944; W. (le Bruin, tc Ventten, voor ƒ 1 2 , 5 3 0 en 

C. H . de Bruin te Vaasscn, voor ƒ Ll.ttM. Het werk 
onder nadere goedkeuring aan den' minsten inschrijver 

gegund. 
Op 12 Fehr. , aan het Ministerie vau Binnenlandsche Za

ken te 'ullage: de aanleg eener telegraaflijn met é é n draad 
langs den spoorweg vau Haarlem uaar Alkmaar. Daarvoor 
waren 8 inschrijvingsbiljetten ingekomen; «le minste inschrij
vers waren de heeren J . ('. W. Schuil Azn. te Botterdam 
en J . van Leeuwen te Kralingen, voor de som van ƒ 1427. 

Op 12 Febr., ten raadhuize te Schiedam: de levering van 
45,000 Nederiuindingcr lava keien voor ƒ51.80 per 1000; 
van 200 kubiek ellen gewassehen cn 50 kub. ellen ougewas-
schcu grind voor ƒ 2 . 0 8 en ƒ 1 . 5 7 per kubieke e l , door 
A. Koper en Z o o n , te Schiedam; van houtwaren voor /'2125, 
door L . A. Vreeburg, tc Schipluiden; \an 1000 a 8000 ku
bieke ellen plaat ballastzand , voor 47 cents per kubieke e l , 
door G . Tromp te Schiedam. Voor de levering van 275,000 
straatkliukermoppeu waren geen iiisehrijvingsbilletteu inge
komen. 

Advertentiën. 

Koperen Ketels. 
DK COM MISSIE V A N ADMINISTRATIE OVER 

DE G E V A N G E N I S S E N tc Leeuwarden gedenkt 
op Maandag «ten 4 If tart 1807, in plaats van 
OJI den IS Februari 18117, aan te besteden: 
de levering van drie K O P E K E N K E T E L S , 
in liet groot fornuis der keuken van liet Huis van 
Opsluiting en Tuclitiging te Leeuwarden. 

De condities liggen ter lezing van 's morgens 
10—12 uur , aan het bureau der secretarie in 
gemeld gesticht. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS VAN ROT-

TEHDAM zijn voornemens, op Vrijdag den 22 
Eebruari 1807, des namiddags ten 1 ure, ten 
Raadhuize aldaar aan te besteden: 

1'. Het maken van eene H O U T E N HULP
BRUG over de L e u v e h a v e n , 

2". Het afbreken van de L E U V E B R U G , 
en 3'. Het leveren van STEENHOUW-

W E R K E N voor de verbouwing der af te 
breken brug; 
alles nader omschreven in hel bestek, de voor
waarden en de teekeningen die, van heden af, 
op de gewone dagen en uren, ter lezing liggen 
op de plaatselijke secretarie en het stads-t immerhuis 
te Rotterdam, en welk bestek en voorwaarden 
voor den prijs van 20 Cents verkrijgbaar zijn bij 
de Wed. e. VAN W A E S B E R G E en ZOON , Boekdrukkers 
iu den Houttuin, wijk 11, n". 104. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan 
gemeld timmerhuis. 

N i l . De gegadigden voor het 2' l e perceel worden 
herinnerd, dat cle in het bestek vermelde 
125 kub. el (OUde Steen) moet zijn 200. 
kub. e l . 

AANBESTEDING. 
DE COMMISSIE VOOR DE D A A R S T E L L I N G 

eener R. K. Begraafplaats te Rotterdam zal op 
Dinsdag, deu 2(1 Febr. a. s.. des middags ten 
12 ure, in het Neerland» Wapen op dc Korte 
Hoogstraat aldaar 

A A N B E S T E D E N : 

Het eerste perceel van voornoemd werk , be
staande i n : 

Grond, Graaf- en Rijswerken. 
De Directeurswoning. 
Eene reeks Grafkelders en Arcade. 
De paalfondeering der Kapel. 

Waarvan bestek en teekeningen van den 12 Eebr. 
af in genoemd lokaal ter visie liggen. 

De bestekken, welke a /' I.— te bekomen zijn 
in den boekhandel en de snelpersdrukken) van 

DE HOST, Steiger te Rotterdam, liggen ook 
inzage, te Amsterdam in hel Poolsrhe Kof-ter 

ftchuis; te Utrecht ii 
op het Vreeburgb ; i 

Nadere inlichtingen zijn 0] 
bekomen bij den Architect 
BRINK te Driebergen. 

het Wapen van Holland 
Arnhem in de Harmonie, 

franco aanvrage? te 
//. J. VAN DES 

B E C K E R &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmee t - en andere i n s t r u m e n 
t e n voor den W A T E R S T A A T , HE G E N I E , HEN A A N L E G 

VAN SPOORWEGEN cn O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

de 
De Secretaris 

Commissie voornoemd . 
C . W. A. BUMA. 

Hij S. E. V A N NOOTEN te Schoonhoven , is 
verschenen een nieuw werk, getiteld: 

I J Z E R en S T A A L . 
eene beschrijving van de wijzen waarop 
men ijzer en staal wint uit de ertsen, 

zuivert en verwerkt, 
M E T A A N W I J Z I N G E N V O O I t H E T K E U R E N OF H E O O R D F . E -

L E N V A N H E T M E T A A L IN R U W E N O F 

B E W E R K T E N TOESTAND, 

door 

B. J. T I D E M A N , 
Hoofd-Ingenieur der Marine, Ridder der Orde 

van de Eikenkroon. 

Eerste Aflevering. met 5 uitslaande platen a ƒ1,90 
fiar* Men zie verder het Prospectus, dat met 
dc geheele Inhoudsopgave van het werk en de 
Beschrijving van al dc Platen , gratis bij eiken 
Boekhandelaar te bekomen is. 

Een Naamlijst van inteekenaren zal vóór het 
werk worden geplaatst. 

A - U i t W v e n te Arnhem hij D. A . THIEME.—Hoofdcorrespondenten 

L E E U W A R D E N , 

den 0 Februari 1807. 

A1BUMVAN BOUWKUNDIGE SCHETSEN EN ONTWERPEN. 
Uitgegeven duur en onder Redactie van ,1. II. Leliman, Architect te Amsterdam. 

De Redactie verzoekt, onder referte aan vroegere adver ten t iën , beleefd en dringend om de terug
zending aan haar adres van de proefplaten , die aan hare kunstvrienden sedert lang zijn aangeboden 
en verzekert dat de toezending van de tweede helft des derden deels zal geschieden, zoodra de graveur 
aan zijne verplichtingen zal hebben voldaan. 

De inteekening blijft alsnog opengesteld op de vroegere voorwaarden. 

B A K K E N E S & 0». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 

Tweede jaargang. ï°. 8 

lenclijil geregeld iedere! Zalerdig bij 
I». A . T H I E M E le A r n h e m . 

frije per .1 maande, fr.inru p.p. ƒ 1.6.1. 

23 Februari 1867. 

abuieert neb i w een jurgaii 
Idierleiliël kulei / ..30 per guinea regal 

e. f-.U n u tegel en een 11°. 

I.. VAN 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IMEnEURS, FABMKAFTEff, AAOE&ERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . V V . V A T N T G P J N D T J G Z 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0ESBUR6H, C. .1. VAN D0QRM, j . g. y A y OENDT Jr. , J . H. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. E00EDA VAN EYSIN6A, H. F. VOOEL 

UIT HET L E V E N V A N EEN W I J S G E E R I G 

WERKTUIGKUNDIGE. 

Onder dezen titel geeft de London Engineer 
een bericht omtrent het leven en de werken van 
Charles Buhbage, den in zijn lijd beroemden pro
fessor aan de universiteit le Cambridge en ver
maarden uitvinder van eeue rekenmachine, die 
al hetgeen in dit opzicht lot dus verre geleverd 
was, overtrof. Babbage werd geboren in het jaar 
1700 en hield zieh , behalve met de wis-, natuur-
en •werktuigkunde, enz., ook veel bezig met de 
practisehe machinerie, die hij meermalen met 
nieuwe uitvindingen ven ijkte en wier slaat- en 
volkshuishoudkundige betcekenis hij tot een pmil 
van opzettelijk onderzoek maakie. Ofschoon men 
kan toegeven, dat de. beschouwingen, de bemoei
ingen en het streven, waarvoor Habbage leefde, 
ten deele tot een opgewonden tijdperk belmoren. 
zoo verdient hij toch iu herinnering le blijven, 
daar het nut van een nauw verbond tusschen 
de veelzijdige wetenschap en de practijk door 
hem daadwerkelijk bewezen werd. Alleen door 
zijne grondige mathematische kennis kou hem 
de samenstelling eener rekenmachine geluk
ken. Dat hij haar eene groote volkomenheid 
gaf, stempelt hem tot een genie en zijne gees
tige uitvinding tot een merkwaardig verschijn
sel onder zijne tijdgenooten en voor alle tijden. 
Men kan zeggen, dat Babbage het eerst het 
groote problcma heeft opgelost oin de vrije wer
king des geestes in eene machine te bannen of 
een dood mechanisme zóó te bezielen, dat liet 
tot op zekere hoogte de plaats kon vervangen 
van een denkenden of zelfstandig werkzaiuen 
geest. 

De rekenmachine van Babbage is het eigen
dom der Britsche regecring en wordt gebruikt 
tot het berekenen en gelijktijdig drukken van 
mathematische en zee-tafelen en tabellen. In 
opzicht tot hare constructie bestaat zij uil twee 
werkelijk verschillende deelen, namelijk een toe
stel tot het uitvoeren der rekenkundige operation 
en een toestel tot liet drukken der verkregen 
resultaten. 

Met het maken der eerste machine werd in 
1828 begonnen en toen zij in I83.'t grootendccls 
voltooid was, moest men het werk staken; de 
druktoestel was nog niet afgewerkt en even-

kostte de machine reeds de aanzienlijke 
van 17000 p. st. De volledige uitvoe

ring werd op het dubbel bedrag geraamd. 
Men vond de som toen te groot en de zaak 
bleef rusten , niettegenstaande de commissie 
der Royal Society, over den juisten gang dezer 
machine, die hare fouten terstond zelve verbe
terde, een zeer gunstig oordeel uitsprak : onder 

geleerden, bevonden zich daarbij 
Brunei en Rennie, alzoo de 

grootste autoriteiten van En-

wel 
som 

andere degelijke 
Herschel, Boi ly , 
destjjds levende 

geland. Wanneer men in aanmerking neemt 
dat de detail-teckeningen der constructie alleen 
eene ruimte van 400 vierkante voeten innamen , 
dan zal men zich een denkbeeld kunnen vormen 
van dc ingewikkelde samenstelling dezer buiten
gewoon zinrijke machine. 

Nog tijdens den bouw dezer eerste machine 
vatte Babbage liet plan op om eene tweede nog 
grootero te bouwen, die elke algebraïsche for
mule berekenen , en met 4000 elementen werken 
zou, terwijl de eerste slechts 120 elementen btv.it. 

Het beginsel der differentialen ligt ten grond
slag aan tic rekenmachine. De mogelijkheid ech
ter van dit beginsel op een toestel over te dragen, 
zoodat hierdoor getallen van bepaalde eigenschap
pen aangegeven worden, kan blijken uit het volgen
de voorbeeld, hetwelk Babbage zelf tot verduidelij
king van zijn denkbeeld heeft aangevoerd. Om 
tie vierkanten tier op elkander volgende getallen 
1, 2 , 4 , "i enz., mitsdien de getallen 1 , 4 , 
9 , 16 , 25 enz., te berekenen, zoekt men aller
eerst tie differentialen van twee op elkander vol
gende termen dezer reeks, waardoor men de 
eerste diuerentiaalreeks 3 , 5 , 7, 9 enz., verkrijgt, 
i l ie eeite tweede diilerentiaalrceks geeft, wier ter
men alle gelijk twee zijn. 

Men stelle zich nu drie uurwerken voor (aan
geduid door tie letters A , B , C), nevens elkan
der geplaatst, en ieder voorzien van M n wij
zer en een iu 1000 cirkelrleelen verdeeld cijfer
blad. De uurwerken B en C bezitten voorts 
repetitiewerken, die zoodanig zijn ingericht, dat 
z i j , zoodra men ze in beweging zet, zoo vele 
malen slaan als het getal, waaroptie wijzer staat, 
vereischt. Nu is A niet B in dier voege verbon
den, dat, zoodra de hamer vau het repetitiewerk 
in A eenmaal op de klok slaat, tie wijzer van 
B eene streep vertier voortgaat, en op dezelfde 
wijze heeft 11 gemeenschap niet C. 

Eindelijk slaat A bij elke beweging vau zijne repe
titiewerk tweemaal. Staan nu tie wijzers van II 
en C op het cijfer 1 en laat men A slaan, dan 
plaatst zich tie wijzer bij B van I op 3 : laat men 
B slaan, dan wordt door de drie slagen van het 
repetitiewerk van B de wijzer in 0 van 1 op 4 
gericht en C kan alzoo hef tweede gevorderde 
getal, namelijk 4 , óf slaan, óf door een toestel 
aan de buitenzijde tier machine aangeven. Hierop 
laat uien A weder 2 slaan, waardoor de wijzer 
in A van 3 op 5 geplaatst wórdt : slaat hierop 
l i , dun worth tie wijzer in C van 3 op 9 gericht 
en C kan alsdan het derde gevorderde getal, 
t. w. 0 , aangeven. Urn op het cijferblad van het 
uurwerk C de vierkanten der getallen 1, 2, 3 
enz. te verkrijgen, is mitsdien niets antlers noo
dig dan in behoorlijke volgorde tic slagwerken 
van A tui B in beweging te zetten. De vlugheid, 
waarmede tie werkelijk voltooide machine rekent, 
kan blijken uit dc omstandigheid, dat hij eene 
eerste proeve 33 , bij eene volgende 4 4 cijfers 
werden aangegeven , welk vermogen zich overi
gens nog laat opvoeren tot verre boven de snel- | 

heid, waarmede een kopiist in staat is de cijfers 
af te schrijven. 

Na deze beknopte verklaring van het voornaam
ste werk van Babbage, waardoor hij zich op het 
gebied tier rationeele uitvindingen en in 't bijzon
der als tlenker een onsterfclijken roem heeft ver
worven , gaan wij over tot de verdere voortbreng
selen van den genialen man. Een zeer belangrijk 
hoofdstuk in het bedoelde werk is dat over de 
spoorwegen. Dc uitvinder der rekenmachine en 
tic schrijver der verhandeling over het fabriek-en 
inachinewezen in Groot-Brittanje (Manufactures 
and Machinery of Great Britain' stelde groot 
belang in de ontwikkeling van het spoorweg
systeem. Hij woonde de opening van den spoor
weg van Manchester naar Liverpool in 1829 hij, was 
een voorstander van het broedsporig stelsel en 
deed ijverig proefnemingen omtrent de deugd
zaamheid daarvan met betrekking tot de veilig
heid tier reizigers. Gedurende die proefnemingen 
op tien Great- Western-Railway had hij eene 
karakteristieke ontmoeting met Brunei. Hij was 
genoodzaakt zijn onderzoek des zondags te be
werkstelligen , omdat bij alsdan het minst in zijn 
arbeid gestoord werd. Als de lén ige zondags-
trein voorbij was, mocht hij tic haan als vrij be
schouwen en maakte hij zich dienvolgens gereed 
om ze te berijden. Toen hij op zekeren keer daar 
mede bezig was, hoorde hij op korten afstand 
het fluitje van eene locomotief; in weinige minu
ten kwam er eene enkele machine aanrennen en 
wel op hetzelfde spoor, hetwelk hij gebruiken wilde. 
Zij stopte nog juist bijtijds en toen Babbage opkeek 
bemerkte hij tlat tic machine bestuurd werd door 
Brunei , die hem mededeelde dat hij te Bristol 
te laat voor den trein gekomen was en deze 
machine onder stoom gevonden had, waarmede 
hij tien geheelen weg tot Londen niet eene snel
heid van 50 (Eng) mijlen in het uur li.nl afgelegd. 
Toen hem gezegd werd, dat hij de baan door 
louter toeval nog vrij gevonden had, tiaar Bab
bage met zijne onderzoekingsinaehiiie, benevens 
drie wagens met 30 ton ijzer, had willen afrij
den , antwoordde Brunei dat hij bij eene moge
lijke ontmoeting met volle snelheid gei eden en 
de locomotief van Babbage terug gedreven zou 
hebben. 

Eene andere aardige anekdote uit dezen tijd 
wordt van Stephenson verhaald. Op een groot 
dim'', dat ter gelegenheid der vergadering van 
tie British Association te New-Castle gegeven 
werd . zat Babbage naast den «vader der spoor
wegen" en wihle zich deze gelegenheid ten nutte 
maken, om van hem eene openlijke verklaring te 
bekomen aangaande de betrekkelijke voordcelen 
van het smalle en het breede spoor. Gedachtig 
aan het spreekwoord in vino Veritas (in tien wijn 
is waarheid! wachtte tic vrager tot na het tweede 
glas champagne, nadat hij zich vooraf reeds door 
eenige uitlatingen over de economie tier spoor
wegen den weg tot de vraag gebaand had. Hierop 
zeide hij tot Stephenson : stel eens dat er in 't ge-
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heel geen spoorweg bestond en dat die eerst na 
de thans verkregene ondervinding moest worden 
aangelegd , zoudt gij dan , als men u om raad 
vroeg, eene spoorbreedte van 4 voet 8J- duim 
(Eng.) goedkeuren.' George antwoordde: «niet 
juist volkomen die maat; ik zou eenige duimen, 
maar slechts zeer weinige meer, voorstellen." Bab-
bage deed later het voorstel om voor de eerste 
wereldtentoonstelling te Londen een spoorweg 
door bet gebouw aan te leggen, ten einde de 
bezoekers zonder vrees voor gedrang van bet 
eene einde naar het andere te brengen. 

Ofschoon bet niet billijk zou zijn Babbage 
eenvoudig een liefhebber der werktuigkunde te 
noemen, schijnt hij toch, behalve zijne reken
machine, geene practische uitvoering van zijne 
denkbeelden op dit gebied tc hebben onder
nomen. 

Een werk, door hetwelk zijn naam vooral 
onder de Engelsche practici] bekend geworden is, 
voert den t i t e l : The economy of Machinery and 
Manufactures. In zijne uiteenzetting van bet 
gewichtig beginsel der verdeeling van den arbeid, 
voor bet eerst door Adam Smith ontdekt, be
schouwde bij dat beginsel uit een gezichtspunt, 
hetwelk voorzeker niet onbelangrijk mag genoemd 
worden. Het nut der besparing van den arbeid 
bestaat niet alleen in de daardoor teweegge
brachte meerdere geschiktheid van ieder werk
man op zich zeiven: in de besparing van tijd, 
die buitendien bij den overgang van de eene 
bezigheid tot de andere gevorderd wordt; in 
de mogelijke aanwending van bijzondere werk
tuigen , die voor ieder afzonderlijk vak vereischt 
worden. A l deze grondstellingen werden reeds 
door Adam Smith uitgesproken, maar daarbij 
is nog eene andere cn zeer productive bron van 
economie aanwezig. Het beginsel der vcrdeeling 
van den arbeid berust op de mogelijkheid om het 
werk in verschillende processen uit te voeren, 
van welke ieder een onderscheiden graad van 
ge-cbiktheid of kracht vereischt. Door dit mid
del kan de producent de voor elk proces noodige 
geschiktheid en kracht berekenen cn naar hare 
waarde bcloonen. Wanneer daarentegen het 
werk wordt begonnen en voltooid door éénen 
arbeider, dan moet hij bekwaam zijn voor cn 
tevens dc noodige krachten bezitten tot de uit
voering der moeielijkste werkzaamheden. 

Babbage geeft voorts eene stelling ten beste, 
die voor uitvinders en bezitters van octrooien 
zeer belangrijk is. Hij beweert namelijk te kun
nen bewijzen, dat onder zekere omstandigheden 
de meest absolute monopoliën door den bezitter 
van het monopolie zeiven moeten genegeerd wor
den (indien hij niet tegen zijn eigen voordeel 
bandelen en zijn belang uit het oog verliezen 
wil ) , daar hij de gemonopoliseerde artikelen, die 
hij produceert, ongeveer tot denzelfden prijs 
moet verkoopen , dien de artikelen zouden heb
ben , wanneer bet monopolie er niet op rustte. 
Voorzeker ligt er eenige waarheid in deze be
wering, want zooveel is in elk geval zeker dat 
de vraag naar een artikel vermeerdert, naarmate 
de prijs billijker i s , cn dat daardoor eene pro
ductie in massa met al de daaraan verbonden 
voordeden kan plaats vinden. Door den billijken 
prijs wordt alsdan evenzeer de concurrentie ge
weerd. Buitendien spreken ook nog andere gron
den voor eene zooveel mogelijke beperking der 
octrooi-regten. 

Ten aanzien der opstelling van samengestelde 
werktuigen spreekt Babbage nog verscheidene 
diepzinnige gedachten uit. Bij dc opstelling 
zijner rekenmachine vorderden de samengestelde 
mechanismen een groot getal van teekeningen 
voor wier uitvoering de bouwmeester een bij
zonder teekenstelsel uitwerkte. Hij eene gewone 
samenstelling van teekeningen voor eene machine 
worden de enkele deelen in hunne werkelijke 
of betrekkelijk verkleinde grootte en in hunne 
wederzijdsche verhouding afgebeidd ; volgens het 
stelsel van Babbage evenwel moet ook de wer
kelijke tijd en duur der bewegingen, die elk 
deel der machine bij hare werking te maken 
heeft | aangeduid worden. De toepassing van 
dit stelsel van afbeelding in de p rad ijk zou 
echter in ieder geval dezelfde zwarigheden op
leveren als die der stenographic op het dage-
lijksche leven 'en slechts in zooverre waarde 
hebben als zij algemeen werd aangenomen. Bij 
de gewone afbeeldingen van machines, die van 
eene beschrijving vergezeld gaan, beveelt Bab
bage een stelsel aan, gegrond op eene keus 
van letters. Een der regelen, die door hem 
voor dit doel zijn aangegeven, lu idt : »üe vast 
staande deelen eener machine duide men aan 

door do rechtop staande letters, de beweegbare 
door de schuins staande letters vau bet Latijnsche 
alphabet, waarbij de kleine letters werkende 
deelen beteekencn." 

Berichten en mededeelingen. 
B U 1 T E N L A N D. 

— Te Port Lincoln in Zuid-Australië, is eene 
rijke mijn van janthraciet-kool ontdekt. De heer 
Ilodgskcss , de gelukkige eigenaar, bekomt nu 
ook den prijs van p. st. 5000, die voor drie 
jaren aan dim ontdekker van de eerste .steen
kolenmijn in Australië is uitgeloofd. 

— In 1800 zijn de Engclsch-ludiscbe spoor
wegen voor het eerst, sedert den aanleg in 
staat geweest '/> percent dividend, boven den dooi
den staat gewaarborgden interest van 5"/„, uit te 
k o e r e n . De Engelsch-lnd. regeering heeft reeds 
meer dan 4 millioen p. sterl., p. m. 50 millioen 
Nederl. gulden, bijbetaald , om de gewaarborgde 
renten te kunnen voldoen. Door het verdoelen 
der winsten die, zoo uien hoopt, voortaan meer 
dan 5"/„ zullen zijn, ontvangt de regeering de 
gedane voorschotten terug. 

(Railway News.} 
— De Zwitsersche spoorwegen verkeeren over 

het geheel in blociendeii toestand. De aandeel
houders in de Zwitsersche Noord-Oost-spoorweg 
ontvangen over 1800 een dividend van 8"/„; bij 
het reservefonds worden 115.000 francs gevoegd 
en dit fonds daardoor op 228,500 francs gebracht. 
Een bedrag van 51,000 francs wordt voorloopig 
als batig saldo op dc exploitatie-rekening van 
1807 overgebracht. (Eisenbahn Zeituny.J 

— Het Italiaan*--)»' Gouvernement beijvert zich 
om aan de ontginning van den delfstoll'elijkeii rijk
dom van het schiereiland eene ruimere vlucht te 
geven en die voor de nijverheid betere vruchten 
te doen dragen dan tot beden het geval was. 
Alleen in 1800 zijn daar te lande 15 concession 
verleend tot ontginning van mijnen, t. w . : zes 
voor ijzermijnen, eene voor koper, eene voor goud, 
eene voor ligniet, eene voor zwavel, twee voor lood 
en drie voor petroleum. In het zuidelijke deel 
van Napels zijn verscheidene zeer lijke petro-
leumbronnen gevonden. Die van Noordelijk Italië, 
zijn reeds in volle exploitatie. (Engineerj. 

B I N N E N L A N D . 
' s -Gravenhage . Door den Minister vau Bin

nenlandsche Zaken zijn bij den aanleg der Staats
spoorwegen bevorderd: 

tot opzichter 1 , t e klasse: C. J . Hupscber, J . 
Crollaer en J. G. A . Koop; 

tot opzichter 2 d 0 klasse: A . Liese, J . Roskam, 
H . K. van der Lek , A . van Oosterhout A z . , 
M r . II. 11. van de P o l , I . Micheels, A . A . Nun-
nink. 1. A . Jui'i'iaanse en P. van Stralen; 

tot opzichter 3*' klasse: A . W . Beek, J . O. van 
Tr ic l i t , N . Eeltjes, G. P. van der Tak , D. H a l 
ting en J. II. Ilaurier ; 

tot opzichter 4 d e klasse: J . W. M. Huijgens, 
F . Hoogenstraaten, C. W. D. Broinan en C. A . 
van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh. 

— Z. M . heeft benoemd tot hoofdingenieur van 
den waterstaat der 2de klasse den ingenieur 
J . A . A . Waldorp, buiten bezwaar van 's Rijks 
schatkist, en met bepaling dat hij ook in dien 
rang op den tegenwoordigen voet bij den aanleg 
der staatsspoorwegen in dienst blijft gesteld. 

— Z. M . heeft den architect II. F. G. N . Camp, 
hofraad des Konings, benoemd tot ridder der 
orde van den Nedeiiandschen Leeuw. 

— Wij vernemen, dat bij beschikking van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken is be
paald, dat, te rekenen van den 1 Mei e. k . , 
als arrondisscments-itigenicurs dienst zullen doen 
de ingenieur H. A . J . W . van Beusekom in het 
Ode district, standplaats 's-Hertogenboscb; de 
adspirant-ingenieur A . Stieneker in het 7de dis
trict , standplaats Roermond ; de adspirant-inge
nieur R. O. van Manen in het 11de district, 
standplaats Breskens, en de adspirant-ingenieur 
P. W. van der Sleyden in liet 1ste district, 
standplaats Groningen. 

Eindelijk vernemen wij nog, dat dc adspirant-
ingenieur J. Klui t en de surnumerair K. VV. C. 
Rooseboom worden toegevoegd aan den hoofd
ingenieur in het 10de district (Zuid-Holland), 
ten einde ter beschikking te worden gesteld van 
den ingenieur Caland, cn dat de benoemde sur
numerair J. W . Wclcker wordt toegevoegd aan 
den inspecteur in dc 2de inspectie. 

— Dc Minister van oorlog brengt ter kennis 
van gegadigden, dat bij den artillerie-construc-

tievvinkel te Soerabaia de betrekkingen open ge
vallen zijn van oridcropziener der 1"' en onder-
opziener der 2 J ' klasse bij den timmermanswin
kel en de houtzagerij, alsmede van onderopziener 
der I" ' of 211* klasse bij de ijzergieterij. 

De voorwaarden waarop zij, die voor die be
trekkingen in aanmerking wenschen te komen, 
aan den Indischen dienst verbonden kunnen wor
den , zijn vermeld in de Staatscourant van 15 
dezer-. 

— Mag 's-Gravenhage zich verbeugen in het 
bezit van vele vereenigingen, die tot maatschap
pelijk nut opgericht zijn, éénc daarvan, hoewel 
nog jeugdig, is der aandacht voorzeker volko
men waardig. Wij bedoelen eene vereeniging 
van wetenschappelijke mannen, die • zich tot 
taak hebben gesteld onderling kennis te ver
spreiden. 

In bet laatst van het jaar 18G5 heeft zich 
namelijk aldaar eene vereeniging gevormd onder 
de zinspreuk : Kennis is Macht. Het doel der 
oprichters was : het bevorderen van kunsten en 
wetenschappen. Zij vermeenden dit doel te zu l 
len kunnen bereiken duor bet onderling lezen 
van boeken, bet bezichtigen van plaatwerken en 
het doen van mededeelingen, betrekking heb
bende op kunsten cn wetenschappen. Hunne 
meening omtrent het bereiken van dit doel heeft 
dan ook niet gefaald, want thans , na een tijds
verloop van slechts ruim één jaar, telt zij reeds 
een 20tal leden. En geen wonder, want onder 
do door hen gekozen boekwerken zijn de voor
naamste der buiten- en binnenlandsche tijd
schriften , en vele andere werken op technisch 
gebied, terwijl bovendien leden , die belangrijke 
boekwerken bezitten, deze goedgunstig ter lezing 
afstaan. Met het vermeel deren van bet aantal 
leden kan de hoeveelheid der werken aanmerke
lijk toenemen, en de vereeniging zich op een 
meer uitgestrekt terrein bewegen. 

Jaarlijks worden dc boeken en platen onder 
de leden verkocht, en elk lid is alzoo in de 
gelegenheid, tot betrekkelijk geringe prijzen, in 
het bezit te komen van zeer nuttige werken, 
onverminderd het nut dat hij reeds daaruit heeft 
getrokken. 

Komen er belangrijke artikelen voor in bui-
tenlandscbo tijdschriften, dan kunnen de leden 
de overzetting van die artikelen in de Neder-
duitsche taal verzoeken, waartoe eene commissie 
tot vertaling uit de leden is benoemd, die aau 
bet verzoek, met toestemming van het bestuur, 
voldoet. 

Wij twijfelen niet of eene vereeniging met 
zoodanig doel , in ccne plaats als 's-Gravenhage, 
zal bijval vinden, en velen zullen zich aanslui
ten , doordrongen van de overtuiging dat Kennis 
Macht is. 

Het bestuur van deze vereeniging is thans 
samengesteld uit de heeren: J . J. C. de Wijs , 
voorzitter ; P. D. ScheiTelanr, secretaris ; J . Dijk
man , penningmeester; A . A . van der Leer cn 
C. G. J . Pietersen, commissarissen. 

— De goederentrein , welke Zaterdag I. 1. des 
ochtends omstreeks 5 ure van Utrecht vertrok, 
stuitte even voor het station Ilaimeleri vlak bij 
eene brug tegen een wagen, geladen met spoor
staven. De schok, hierdoor veroorzaakt, was 
vreesselijk, daar de trein zijn vollen gang had. 
De locomotief cu een aantal wagens zijn deerlijk 
gehavend en een paar wagens stortten van de 
brug. ( " lokk ig hebben dc beambten op den 
trein niet het minste letsel gekregen. De per
sonentrein, welke ten 6.20 van Rotterdam naar 
Utrecht vertrok, ondervond hierdoor eenige ver
traging, dewijl de passagiers in een van Utrecht 
gezonden trein moesten overstappen. (//.) 

Amsterdam. Ü e Afdeeling vuu ile Maatschappij tot te-
ordcrhig der JJuuwkuust, hield deu s»'"1 dezer hare gewone 

bijeen komst, waarin nu eeuige mededeelingen en voorstellen 
vau het bestuur, dour deu heer J . Gosschalk gesproken 
werd. ,.Over deu schadelijken iuvloed eener verdeeling in 
bun vi si ijlen." Spreker trachtte het bewijs te leveren eu lichtte 
ilit door vuorbeeldeu toe, dat iedere architectonische vorm, 
vau welken oorsproug ook, weldra zijn si mei ie vu beteekenis 
verliest. Als gevolg hiervan, meende b i j , kun men ver
schillende vormen gebruiken, zonder bun ontstaan in aau-
merkiug tc ucriien, iets dat teu allen tijde, door goede 
bouwmeesters iu toepassing is gebracht Tot stoving van zijn 
beweren wees bij op onderscheidene bouwwerken in Venet ië 
als ook hier te lande, zooals dc Weaterkerk te Amsterdam 
enz. Daarom is eene verdeeling in bouwstijlen, zooals men 
zich langzamerhand door aesü ic t i c i en journalisten heeft 
laten opdringen, onwaar eu belemmerend, dus uadeelfc De 
discussreu die hieruit voortvloeiden gaven tot velerlei Be
schouwingen aanleiding. 

Hierna werd ter sprake gebracht de prijsvraag voor eene 
kerk Ut Voorschoten eu Vuur, benevens eene uitnoodiging 
in de Nieuwsbladen voorkomende voor een ontwerp van 
eene sigaren fabriek te 's-Hage. De lichtzinnige wijze van 
met den arbeid der bouwkundigen om te springen weru 
daarbij zeer gelaakt. Evenwel moest ten aanzien der prijs

vraag tc Voorschoten worden gezegd, dat de correspondentie 
aanvankelijk tot vrij bevredigende resultaten had geleid, 
wuarvau mi-dedeeliiig werd gedaan. 

Naar aanleiding van het bovenstaande wenscht één der 
leden, in eene volgende vergadering eeu gemotiveerd voorste! 
te doen om de kwade praktijken, die wel eens bij het uit
schrijven vau prijsvragcu zijn voorgekomen, zooveel mogelijk 
tegen te werken. 

Hierna werd ter sprake gebracht eeue circulaire door de 
Vereeniging „ N e è r l a n d s Werkman" verspreid, waarin vau 
haar voornemen wordt kennis gegeven, om in Alei aanstaande 
eerre tentoonstelling te houden van voorwerpen , uitsluitend 
door Nederlandsche werklieden vervaardigd. 

Ten slotte werden door één der besturrnli-rs eenige punten 
ter tafel gebracht. ouder anderen, eeu voorstel tot wetsher
ziening , waartoe de aanmerkingen voor I Nov. e. k. by deu 
secretaris kunnen woerden ingezoudeu. 

Wegens het vergevorderde uur werd dc aaugekoudigde 
voordracht, door deu heer G. Cramer Jr. toegezegd, tot dc 
volgende vergaderiug verdaagd. 

A m s t e r d a m . Aaugaandc dc werken der Aiusterdaiunhe 
Kunaal-MaaUehuppij ontvangen wij de volgcudc mede
deeling. 

Ofschoou de weersgesteldheid deu voortgang der werken 
in de afgeloopcn maand bemoeilijkte, eu zelfs van 14 tot 
19 Januari, wegens de gevallen sneeuw, het werk zoo goed 
als gestaakt was, is het nogtans iu het overig gedeelte der 
maand met kracht hervat. 

Iu het geheel wenlen gebezigd 940 tot 1040 werklieden, 
32 tot 4a paarden, 4 tot 0 locomotieven, 90 tut 170 wu-

feus, S stooiupompwerktuigcu, 2 stuoinzaagwerktuigeu, 
stoomwerktuig tot vervaardigiug vau betonblokken en 

2 stoombaggervaartuigen met 32 grondschouweu. 
Omtrent dc uitvoering eu vordering der werken valt het 

volgende mede te deelen. 
Soordzee-hoofden. Van dc hulpstelling op hi t strauil en 

in de Noordzee zijn 375 cl voltooid. 
Omlauks het ongunstige weder heeft zich die stelling goed 

gehouden. 
Op I Februari waren iu liet geheel gemaakt 846 stuks 

beklerdingsblokkcu cu 2464 stuks binnen- of hurt blokken , 
dus te zamen drie duizend drie honderd en tien stuks. De 
buitcnblokkeu bevatten ieder gemiddeld 2,400 kub. el. Dc 
biuueiiblokkcu 3,210 el. 

Hoofdkanaal. Nabij de Noord Zee wordt dc uitgegraven 
specie, door middel vau wiudasscn, over ijzeren en houten 
sporen langs de boordcu van het kiiuaal uaar boven ge
wonden, eu venter door paarden uaar de stortplaatseu ver
voerd. 

Op de andere punten der doorgraving onder Velsen wor
den de gronden ten deelc op de kanten gebracht, uret krui
wagens of groote wngcus en locomotieven , cu overigens met 
stoomtreinen naar de zanddijken of toekomstige jangpudeii 
iu het Wijkermeer vervoerd. 

Dc specre, iu deu polder Buitenhuizen ontgraven, wordt 
geheel op dc kanten geborgen. 

Tusschen de Noord Zee en het Wijkermeer was on 1 Fe
bruari ontgraven 1,(11.1,855 kub. cl (41,217 kub. el iu Ja
nuari), waarvan op de kanten ziju geborgeu 1,322,710 kub. 
el (30,822 kuh. cl iu Januari) en naar liet Wijkermeer ver
voerd 291,145 kub. cl (10,3115 kub. el iu Januari). 

In het Wykermcer ziju gebaggerd 7fi,103 kub. c l , wuar
vau 5405 kub. el iu Januari. 

In den polder Buitenhuizen was outgruveu 03,011 kub. el , 
waarvan 13,517 kub. el in Januari. 

Bovendien ziju ten vorigeu jarc 1000 el leugte zuidelijk 
jaagpnd, aau de zijde vau Buitenhuizen, door middel van 
rijswerk in bewerking genomen. 

Op 1 februari was dus in aanleg 3891 cl leugte blijvend 
jaagpud, langs het hoofdkanaal in net Wijkermeer. 

Zijkanaal naar Beverwijk. Het gezamenlijke baggerwerk 
in dat kanaal bedroeg op 1 Februari 5294 kub. cl. 

De gezamenlijke lengte jaagpad langs dit kanaal iu be
werking genomen, bedroeg 1560 kub. el. 

Aau den toekomstigcu ingaug of zuidelijken mond vnu 
dit zijkauaal i s , iu bovcugcuoeindcu zuuddaui, eeue tijde
lijke ophaalbrug gebouwd. 

Ringvormige kistdam in het II. E r moeten nog slechts 
100 a 120 palen geheid worden, om de nog overgebleven 
opening vau deu ring af tc sluiten. 

Tot iuwcudigeu steun van deu ring zijn 2223 kuh. cl 
zand gestort, waarvan 996 kub. el iu Januari. 

Afsluitdijk beoosten Amsterdam. Tot verderen aanleg van 
dezen dijk kon in de maand Januari, wegens het ongun
stige seizoen, niets verricht worden. 

Het gedane werk blijft dus als op het eind van December. 
Benoorden deu kistdam 11,116 kub. el zinkwerk, 19,303 

kub. el afsluitdijk (ophooging of bewerkt profd bovcu den 
uurspro n kei ijken bodem), eu 2800 vierk. el rijs beslag. 

Bezuiden deu kistdam 13,638 kub. cl ziukwerk. 
ln voorraad ziju: 
274 last glooiingsteen, 580 last ballast of ziukstecn, 

4000 bossen rijs, 700 bossen staken cn 1400 bossen ba-
ringband. 

Zuiderzee-stuisen. In het vorige jaar zijn geleverd 892.00U 
vlakke klinkers, 826.000 hardgrauwe steenen eu 756 kub. 
el fuudeering hout 

Tot bemaling der inwendige ruimte vau den kistdam 
werden in Januari aangevoerd twee Appolds ccutrifugaal-
pompen. Tot opstelling dier pompen ig een plankier op 
paalwerk tegen den binnenrand van deu kistdam getimmerd. 

. T o t regeling der lengte van dc fuudeeringpalen der sluizen 
zijn in den kistdam verscheidene proefpolen geheid. 

Bestekken. In de afgeloopcn maand ziju door deu mi
nister van Binnculaudache Zaken goedgekeurd de bestekken 
nu. 14, 15 en lo. 
QBcstck no. 14 heeft betrekking op het laatste gedeelte 
van het hoofdkanaal tussehen den mond der Voorzaau eu 
het aeheepavaarwater te Amsterdam. Met de vroeger goed
gekeurde bestekken 1». 1 , 2 eu 8 vormt dit bestek de aan
duiding eu omschrijving der volle lengte van deu nieuwen 
waterweg naar zee, uitgezonderd alleen het gedeelte buiten 
deu duiuvoet of de eigenlijke Noordzee*haven. 

De bestekken u u . 15 en 16 hebben betrekking op de 
heide stooinwatermolcns bestemd tot droogmaling cu dróóg-
houding van het Wijkermeer in twee gedeelten, het eeue 
herworden en het andere bezuiden het hoofdkanaal gelegen. 

(J. C.) 
Rotterdam, 14 Febr. In tegenwoordigheid 

van heeren Burgemeester en Wethouders, de 
commissie voor de plaatselijke werken, den di
recteur en den hoofdopzichter der gemeentewer
ken, den hoofdaannemer den heer J . Góbel enz. 
heeft heden voormiddag de beproeving plaats 

gehad van dc alhier geheel nieuw gebouwde 
brug over de Nieuwchavcn tegenover de Oost-
Molenstraat. Deze beproeving geschiedde door 
eene belasting met een wagen met 4000 Ned. 
ponden beladen , cn beantwoordde ten volle aan 
de verwachting, zoodat de brug oogcnblikkelijk 
daarna voor het publiek is opengesteld. 

De vroeger daar ter plaatse aanwezige houten 
brug, de Pakkenbriig gebeeten, is thans ver
vangen door eene sierlijke ijzeren basculecrende 
brug, welke eene lengte heelt van ongeveer 25 
el. Dc breedte der bnseulen of kleppen tus
schen de voetpaden bedraagt 4 el 15 duim, 
zijnde deze breedte gelijk aan bel rijpad van de 
Kiiningsbrug , zoodat, evenals over laatstgeinelde 
brug, twee rijtuigen elkander- kuniieiipassceren. 

Leiden. 18 Februari. — Bij den Gemeente
raad is ingediend eene voordracht, om eene som 
van / '2000 beschikbaar te stellen voor de kosten, 
die vereischt kunnen worden om een ingekomen 
plan betreffende waterverversching en riolenstel-
sel aan het oordeel vau drie deskundigen te on
derwerpen. Dat plan is door de commissie van 
l'abrikage ontworpen en door den Gemeente-ar
chitect uitgewerkt. Het is veelomvattend en 
betreft alles wat strekken kau om het gracht
water in een beteren toestand te brengen door 
het dempen van eenige grachten , bet ververscben 
van het strooinend water , den gercgelden afvoer 
van faecale stoffen en al wat tot verbetering van 
hel kolken- en riolenstelsel dienstig wordt ge
acht. Eene zeer uitvoerig op groote schaal ver
vaardigde plattegrondskaart, waarop al de aan
wezige stoomfabrieken cn de riolen in de straten 
en zoo nauwkeurig mogelijk de woningen der 
ingezetenen zijn beschreven, strekt tot toelich
ting van bet plan en ten nutte der ingezetenen. 

OPBRENGST V A N S P O O R W E G E N . 
Hoüandsvhe IJzeren Spoorweg. De opbrengst over de 

maand J a n u a r i unu reizigers, goederen euz., geeft, iu verge
lijking irret dezelfde maand van het voorgaande jaar, de vol
gende uitkomsten: 

aantal reizigers iu Januari 

opbrengst reizigers iu Januari 
„ goedt-ren „ „ 

diverse ontvangsten,, „ 
totale opbrengst „ „ 
verschil in het voordeel vau 1867 

Nedertandsrh 

1866. 

98.005 

ƒ 73,640.(18 
„ 15,758.55-, 
„ 1,707.20 

ƒ 91,105.83' ƒ «4,777.27 
„ 3,671.43-

Hiju.tjioorieeg. Het vervoer heeft gedurende 

1867. 

93.321 

/ 68,051.75 
„ 24,979.90 
„ 1,745.62 

de maand Januari 18(17 opgebracht aan reizigers 'f 82.938, 
aan gocdercu ƒ 5 9 . 5 0 1 , aau direct verkeer van reizigers eu 
goederen ƒ 118.654, tc zamen ƒ 2 6 1 . 1 5 3 . 

Sedert 1 Mei I860 was de opbrengst vau reizigers eu goc
dercu ƒ 2 . 4 7 8 . 2 2 8 . 

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

D i n s d a g , 2H Februar i . 
Ten 12 ure, in het N c ê r l a n d s Wapen op de Korte Hoog

straat te Rotterdam , door dc commissie voor den aanleg 
eener R. K . begraafplaats aldaar: het eerste perceel vau 
voornoemd werk, bestaande iu grond-, graaf- en rrjswerkeu. 
De directeuren ouing. Eene reeks grafkelders met arcade. 
De paalfondccrirrg der kapel. 

Ten 12 ure, iu het lokaal vau het ministerie van bin-
neulaudsclie zaken te '8 Hage: het leveren cn gedeeltelijk 
vervoeren van IJzerdraad, ijzer-, koper-, ziuk- en glaswerk, 
zwavelzuurkoptroiryde, gereedschappen, gereedschapskisten 
euz., teu heboeve van deu Rijkstelegraaf, gedureude het 
jaar 1867. 

Ten SI ure, aau het lokaal van de hoogeschool te Utrecht: 
het •nderhoud van al de gebouwen tot de lloogeachool tc 
I trecht behoorende, van de goedkeuring der aanbesteding 
al' tut het einde van het jaar 1867, benevens het uitvoeren 
vau eenige v-cruicuwingen eu herstellingen. 

Weenadac , 27 F e b r u a r i . 
Door het dijkbestuur der Contributie Hcmeluincr Oldc-

phaert eu aaiihuorige zeedijken: lo. het maken van eene 
steeuglooiing aan de waterdijken, benoorden Stavoren, ter 
vervanging van 150 cl lengte paalwerk aldaar; in é é n per
ceel; 2o. het leveren der daartoe beuoodigde 500 laat brik; 
iu tien perccelen; 3o. het leveren der daartoe beuoodigde 
1400 last zuileu-liazalt; in drie perccelen. 

Ten f ure, ten gemceutehuize te Kraliugcn: lo . liet leve
ren van de machine cu toebchoorcu, bestemd voor dc stoom-
bemaling vau den polder aldaar; 2o. het daarstellen der 
voor die zaak benoodigde gebouwen, aan den lagen boezem 
vau Schicland. 

Donderdag , '£H f e b r u a r i . 
Ten t o nre, in den Doelc te Hoorn: lo. het leveren van 

1671 kubieke ellen grint en 870 kubieke ellen fijn geslagen 
harde puin, met het vervoeren cr vau naar dc Drechter-
landschc wegen: 2o. het onderhoud vau de aau Drechtcr-
laud bclioon-mlc straatwegen , gedurende 1867, met de leve
ring vau het vcreischtc materieel, cu 3o. het bepuincu van 
het Mcewcgjc tc Schcllinkhimt. 

Ten 131 ure, iu een der lokalen vau het ministerie vau 
binuenlaudsche zaken te 's Hage: het maken van verschil
lende gebouwen en inrichtingen op het station Heerenveen, 
ten behoeve van den spoorweg van Arnhem naar Leeuwarden. 

V r l J d i . i T , t M a a r t . 
Op het gemeentehuis te Voorst: de levering van 2000 ku

bieke ellen grove gewasschen grint en 2000 kubieke ellen 
steeupiiiii, op de losplaatsen Niji-ubcck , Volk-hand cn Blok
huis, allen aau den IJssel gelegen. 

M a a n d a g , 4 Maar t . 
Teu 1 ure, ten raadhuize te Zwolle: het buuwen eener 

school aau het groote kerkplein aldaar. 

Dc levering vuu drie kopereu ketels voor het huis van 
opsluiting eu tuchtiging tc Leeuwarden. 

\V eensdas . e Maar t . 
Ten S ure, in dc herberg van Akkcrrimns tc 's Gravc-

inoer: het vergrooteu eu in orde brengen der losplaats, eu 
het verbrecdcu err uitdiepen der havcu aldaar, iu vier per
ceelen, die zullen worden gccmboinccnl. 

Iloiiilerilng, 7 Maar t . 
Ten 11 ure, iu een der lokalen van het iniuisteric van 

binneulnndschc zaken tc ' s l lage: liet inakcir, leveren cu 
opstellen vnn 10 waterkranen 

M a a n d a g , 11 Maar t . 
Ten 11 ure, op het gemeentehuis tc 's Bosch: het inakeu, 

leveren en plaatsen van het bcnoodigd n meublement cu ver
dere werken voor de inweudigc iuricTiting vnu dc rijks Iroo-
gere burgerschool aldaar. 

11(111.lei .Ins , 1 4 Mni ir l . 
Teu I S nre Auu liet ministerie van binnculandsclic zuken 

te 'sGravenhage: liet leveren vnu 24,000 eiken dwarsliggers, 
100,000 greenen dwarsliggers iu 8 perceelen. 

Ileuderdag , XI Maart . 
Ten 131 ure , iu een der lokalen vau bet ministerie van 

binnenlandsche zaken tc 'sllage: het irrnkcu van gebouwen, 
verhoogde los- eu l.adingplantscn, wnchtcrswouingcu err 
verdere werken voor den spoorweg tusschen Kuilcuburg eu 
Bommel. 

I leuderdag , 2S Maar t . 
Teu 131 ure, in eeu der lokalen van liet iniuisteric van 

binnenlandsche zaken tc '« Huge: het nrakcii van gebouwen 
eu verdere werken op dc stationspleinen te krommenie, 
Wormerveer en Koog a'd Zaan, ten behoeve van den spoor
weg vnu Nieuwe Diep naar Amsterdam. 

A f l o o p v a n a a n b e s t e d i n g e n . 
Op I.» Febr. , door de directie der artillerie-stapel- cn con-

structic-magazrjucn te Delft: dc levering vnn 16000 Ned. pond 
zinkplaat tot uokkeu voor projectielen voor getrokken ge
schut. .Minste inschrijver dc heer W. Hoven aldaar, ud 
ƒ 32,83 per 100 Ned. pond. 

Op ts Febr. , ten rnudliuizc te Amsterdam: lo. het nf-
brekeu van al dc gebouwen behoorende tot liet voormalig 
leprozenhuis en to, het maken vau de gebouwcu: a voor 
ecu politic-bureau :1c sectie ; b eeue openbare armenschool 
met oiiilcnvjjzcrsivoiiiiig en lokaal voor de gymnastic; r voor 
liet ouderwijs ill dc physiologic met laboratorium cu d voor 
het onderwijs iu de anatomie met anatomisch museum. Minste 
inschrijvers dc h e e m Gebr. Schooneuburg, voor / 126,900. 

Op 18 F'cbr., door het sted. bestuur te Groningen: het 
bestraten vnn den weg hijlaugs het Sophia huis cn eeu ge
deelte van deu Oosterweg. Hierop ziju 6 biljetten iugclto-
rueu , als voor- f 3397, f 3163, ƒ 3150, ƒ 2977, ƒ 2957 cu 
/' 2907; het laatste vuu J . Rcycuga aldaar. 

Op ZO Febr. , iu liet stads-tiinmerhilis te Rotterdam : de 
levering vau: a 1000 mud Luikschc kluitkalk; minste iu-
•cbnjver dc heer J . F . de Vogel aldaar, voor / ' 0.87 per 
mud; — b .'Itin.niiii stuks IJssel-onder.tern minste inschrij
ver dc heer J . J . van l>augc, te Guuderak . voor ƒ 5.34 jier 
duizeud; — c 100,000 stuks Ussel-strautplaTci; miuste in
schrijver de heer 1'. Moleuaar, tc (ioudcrak, voor J 5.33 
per duizend stuks. 

Correspondentie. 
Tot ons leedwezen kunnen verschillende stukken, 

waaronder een Amstcrdamsche brief, in dit nom-
nier niet worden opgenomen. 

Advertentiën. 
A A I B E i T E D I M G . 
Maandag I I Maait 1807, v. m. 11 ure , zal 

door Burgemeester cn Wethouders van 's-Bosch, 
namens en onder nadere goedkeuring van Z. E. 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, op het 
Gemeentehuis aldaar worden 

A A N B E S T E E D : 
Het maken, leveren en plaatsen van 

het benoodigde Ameublement en verdere 
werken, voor de inwendige inrichting van 
de Rijks hoogere Burgerschool te 's-Bosch. 

Het Bestek en de Teekeningen liggen ter in
zage in een der lokalen op de 1ste verdieping 
van voorz. Schoolgebouw , Papenhulst F . N" . 101, 
dagelijks van v. m. 8 tot n. in. 5 ure. 

Locale aanwijzing 23 Februari , 2 en 8 Maart, 
telkens ten 3 ' / , ure n. m. cn zijn voorts nadere 
inlichtingen te bekomen bij den Gemeente-Archi
tect J. M. NABBK te 's-Bosch. 

Burgemeester en Wethouders voorn*., 
D E KUIJPER, 

Burgemeester. 
J. N. G. SASSEN, 

Secretaris. 

Koperen Ketels. 
DE COMMISSIE V A N ADMINISTRATIE OVER 

DE GEVANGENISSEN te Leeuwarden gedeukt 
op Maandag den 4 M tart 1807, in plaats van 
op den 18 Februari 1807, aan te besteden: 
de levering van drie K O F E R E N K E T E L S , 
in het groot fornuis der keuken van liet Huis van 
Opsluiting cn Tuchtiging te Leeuwarden. 

Dc condities liggen ter lezing van 's morgens 
10—12 uur , aan het bureau der secretarie in 
gemeld gesticht. 

De Secretaris 
L E E U W A R D E N , der Commissie voornoemd , 

den 9 Februari 1807. O. W. A. BUMA. 

• 
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AA1VBESTEDING. 
P E BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N 

DORDRECHT, brengen bij deze ter keanisse van 
de belanghebbenden, dat op Maandna den II Maart 
aanstaande, des middags ten Twaalf ure, ten 
Ruadhuizc der Gemeente, zal plaats hebbeu dr 
Aanbesteding van: 

Het M A K E N van Hoofdriolen in on
derscheidene straten der Gemeente, 
met de daartoe vereisebte Dwars-
spranten, Vervalputten en Afvoer
kanalen. 

Alles met de LEVERANTlëN van de 
benoodigde Materialen. 

Het Bestek en de Voorwaarden van Aanbeste
ding, ter Secretarie tegen betnliug verkrijgbaar, 
zullen van 20 February aanstaande af, tot den 
dag der Aanbesteding , dagelijks, met uitzondering 
van de Zondagen, van des morgens ten Negen 
tot des namiddags ten Vier ure, ter inzage van 
de gegadigden liggen op de Secretarie en op 
het bureau der Fabricage in dc Steegoversloot, 
bij de Vest. alwaar verdere inlichtingen te be
komen zijn. 

Dordrecht, den 19 February 1807. 
De Burgemeester cu Wethouders 

van Dordrecht, 
Dc Secretaris, De Burgemeester, 

P. V A N DEN BRANDELER. DE RAADT. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

K E R K - en andere R A M E N , BOVENLICHTEN 
enz. met en zonder Ornamentweik, RAAMROE
DEN naar ieder op te geven profiel, D A K V E N 
STERS, VENT1LAT1E-TOESTELLEN, enz., enz. 

t ï l I t l ' B t l S , « E R K I T Z E I V 4t K O I 1 K . M U I V 

REUSACHTIG INSECT. 
Met dezen meer dan zinledigen naam bestem

pelde de verslaggever ( ') der N. li. Cl. in het 
No. van 16 Aug. 1864 de Faam (staande op den 
koepel van het Paleis voor Volksvlijt te Amster
dam) en werd — tijdens dat hij zich als in extase 
daarheen begaf om het juiste op te nemen — 
al zeer toevallig doch ongemerkt door mijn kleer
maker nagenoeg op den voet gevolgd; — deze, 
een vent begaafd met een gezond oordeel, hel
deren blik en vervuld met bouwkundige denk
beelden daarbij, m. o. m. betooverd door cn in
genomen met dc liefelijke bevalligheid der plant, 
waarop dit Puteis — rijk gestoffeerd, mei fraai 
helder glas — was voorgesteld, engeea den min
sten argwaan omtrent de opgesmuktheid daarvan, 
koesterende, wandelde bij met den hceldendooper 
pas voor pas (om toch niets te missen) de Utrecht
sche straat zuidwaarts af, doch bemerkende, 
dat bij het al meer en meer naderen van het 
einde, deze zijn geest, zich in gelijke mate ver
hief — steeg dientengevolge de geest van mijn 
architectonische brockesmid ook tot boven de wol
ken. Daar het echter bij dat al zijn kwaal niet 
is om voorloopig erg verblind tc zijn, of om zich 
illusion te scheppen van iets dat hij nooit zag, 
zoo kwam hij dus zeer bedaard ter plaatse — 
ten volle geschikt om het Noorderfront van dit 
pronkjuweel te aanschouwen, maar zag toen — 
met schrik — eensklaps zijne grootsche verwach
tingen in rook verdwijnen, want hoezeer ook 
al •— in de verte — voorbereid door de aan 
hem bekende (gezonde) meening van deskundigen, 
n. I. »dat het paleis met de cellulaire gevange
nis aan de Leidsche poort in vrolijkheid wed
ijverde", z,oo hail hij zich desniettemin — na den 
geruaakten ophef daarvan — toch heel wat anders 
voorgesteld; — terwijl hij (nog bij geluk vaneen 
droog gestel; nu met verbleekte tronie en knik
kende hennen zoo goed mogelijk staande, blievende, 
zich niets anders kon inprenten dan voor een 
col lossaal lijkenhuis - verplaatst te zijn, en bang 
d^ -HSiNNae t de zeis (niet schrale H E I N . van de 
B]aAk) hem .van uit het leelijke voorportaal mocht 
in vi toe ren i om binnen te komen, zoo verdween 
by, spoedig^nder de menigte, alwaar bij ^—. ver
volgd dour ile gedachte aan (uitgenomen den, 
toren) dnn doodscbe.n voorgevel, zamengesleld 
uit eene magere ijzer-constructie, versierd met 
roe*tplekken, waarvan de aaneenschakeling. — 
niet onaardig — door eene portie mat glas (sclnt-
tera-ud als ordjuair kastpapier) verbroken werd — 
voor.spelenderwijze den vyensch deed,, dat, IUI 
ZIJ a doodl| h i iet üals de stu hfei -dier kille 

ALBUM VAN BOUWKUNDIGE SCHETSEN EN ONTWERPEN. 
Uitgegeven door en onder Redactie van J. H. Leliman, Architect te Amsterdam. 

De Redactie verzoekt, onder referte aan vroegere adver ten t iën , beleefd en dringend om de terug
zending aan haar adres van de proerplaten, die aa^i hare kunstvrienden sedert lang zijn aangeboden 
en verzekert dat de toezending van dc tweede helft des derden deels zal geschieden, zoodra de graveur 
aan zijne verplichtingen zal hebben voldaan. 

De inteekening blijft alsnog opengesteld op de vroegere voorwaarden. 

serre) met den sleutel maar wel met eene el (0.61) 
als symbool van zijn ambacht) op de kis t , — 
mogt begraven worden en met den trein van 
•.80 op hier te huis komende, bezwoer hij — 
ouder bet afleggen, van een verduurzaamden eed — 
dat hij de hoofdstad nooit weer zou betreden, 
en zulks laat zich best denken , daar e r . sinds 
die akelige tooneelen nu reeds bijna 30 maan
den vervlogen zijn, en toch is de man nog maar 
niet rechtaï op streek. 

Dat de faamaanhidder er als natuurkundige 
beter afkwam, is niet te verwonderen, want hoe
zeer het ra-ra voor mij is of hij — geboren met 
een insectachtig verstand — wel ooit gelezen 
beeft, dat de afmetingen van een olifant en die 
van eene vloo (neetoorige hippehlepip) nog al rede
lijk iiiteenloopen, zoo las ik daarom toch niet 
genoegen en belangstelling — iu De Opmerker 
van No. 2—S a. c. — het interessante der fik-
sche beschouwingen, welke daarin door den lieer 
J. II. I. met kennis van zaken over dit 
ineengeschroefd, gemoerd en geklonken kunstge
wrocht !'! worden geleverd , en die, naar mijne 
wijze van zien zooveel wetenswaardigs bevatten , 
dat ik — bij het weinigje dat ik — er ijua sup
plement nog aan toe kau voegen — het verhaal 
van datgene, »wat of eigenlijk op 2.1 Aug. 1861 
«dat gevleugelde beeld — van uit de hoogte — 
•aan mij en aan den volke — in de laagte — 
»verkondigde" met voordacht terughouden zal , 
want l o . hebben velen een afkeer van langwij-
ligbeid; 2o. versta ik de kunst niet, o m , zoo
als anderen , zonder spreken of schrijven, wat te 
zeggen of kenbaar te maken; en .'lo. zie ik er 
geen bet minste nut i n , om de actiën (zie H. C. 
l.r> Dec. I. I.) 30 pCt. genoteerd, ontijdig of 
kunstmatig op te schroeven cn wil dus thans 
alleen aanmerken, dat niemand een enkel woord 
zegt omtrent het verkeerde openslaan der 12 
balkondeuren , op de gaanderij — van het ruw 
afkauwen (zoogenaamd helpen) der buitenstijlen 
vuu reiiige derzclvc, derwijze a la Pruikniaker 
gedaan , dat er de braam niet eens afgenomen 
was, of dat er over het — toen nog blanke — 
ijzer ie ts , maar wel in 1865 over de roest 
heen — en dat bij regenweder — verf werd 
gestreken — van het ondoelmatige af hangen, 
van dit dozijn wind , regen en tochtheschut-
ters — van dc sloten, waarmede zij voorzien 
waren, die, behalve het — tegen dc hand in 
open- en toedraaien — (juist het contrarie van een 
schroef» nog het groote gebrek bezitten (cn dit 
wel omdat anders de schoten tekort zijn) vast 
tegen die sluike stijlen te zijn bevestigd, waar
door van hem die er niet op let bij het toehalen, 
den wijsvinger tusschen de deur en den aanslag 
beklemd en bezeerd wordt, zooals mij zulks bij 
zekere gelegenheid — die ik nader hoop te be
schrijven — aanschouwelijk werd gemaakt, en 
bijaldien de Heer (naar ik meen een der officieren 
vau tocv ooi zigl) deze mogt lezen, dan zal bij 
zich gewis nog wel herinneren, dat de hier be
doelde gebeurtenis aan de zuidelijkste der drie 
O, z. plaats greep; de aanleiding daartoe was, 
dat de wjndliaken of iets dergelijks ontbraken, 
waarin echter lat«r voorzien i s ; maar datgeen, 
waarin tot op 25 Septr. 1866 nog niet werd 
voorzien , dit is iets van oneindig groot belang 
en bij den ijzerbouw evenzoo onontbeerlijk als 
lucht voor den mensen, en van welk verzuim 
men later d« wrange vruchten — iu overvloed — 
zal ]ilukken, en dit herinnert mij aan den schat 
van overvloed- met welke het art. Hypotheken 
voor het tegenwoordige gezegend is cn waarvan 
er eenige tot de som van zoo wat 8 ton op het 
paleis moeten gesloten zijn; — ergo rijst bij mij 
de vraag of Dr. S. , of wie ook in der tijd niet 
zagen dat de geraamde som voor den opbouw 
zoo aanmerkelijk versterkt werd, door de weke
lijks uitbetaalde doch niet altijd verdiende ar 
hoididoouen. en zonder antwuord blijvende, staat 
het mij vr i j , dit, feil naai welgevallen uit te 
leggen. 

Als toeJicJitipg daarvan dient, dat ik in Aug. 
1860 aan den Z. W. hoek •*>. man zag, die zoo
genaamd doende, wanen met bet afhakken van 
platen; zij klopten alsof het gemeend was , 

maar de bijtels snapten voortdurend af, cn na 
dit gezien te hebben werd ik attent op de zaak, 
en iedere keer dat ik daar (alleen of in gezel
schap van een of ander gedrukte aandeelhouder) 
present was, kwam mij klaar voor den geest 
bet zinrijk gezegde van deu heer E . C . O . , 
die — indertijd — bij het beschrijven van den 
ijver.' der werklieden, op de voormalige Marine
werf alhier , zoo terecht aanineikte: — » d a t 

zij mee.steilijk de kunst verstonden, om bezig 
te zijn met niets te doen , " eu welke waarheid
lievende schrijver dit gerust, van a f n". I (met 
uitzondering van enkelen) tot aan den gering-
sten toe, had kunnen getuigen, en ik voeg er 

nog bij: — zoo ooit iemand zich zelve en velen 
zijner confraters uit cene. goede stelling verdre
ven heeft, dat dit voorbeeld dan daar te kijk 
was. — Deze tusschenziii vervolgende: — zoo 
werd mij in het najaar 1862 door een heer 
(tongval echt Ainsterdanisch) gewezen op een 
lief groepje, dat op een verheven standpunt 
(N. O. hoek) bijeen geplaatst, de afbeelding 
der plaat — boven de advert.: »Holloway-piI-
len" — in natura voorstelde, en waarvan 6 
m a n zeer ijverig met Jobs geduld stonden te 

wachten , o m te zien wat n". 7 doen zou. Dan 
daar de afstand tusschen hen en ons tc groot 
was, om het p l a n v a n den laatsten te kunnen 
beoordeelen en mijn Indicatcur ook niet we
tende , hoeveel tijd die werkende gast nog wel 
noodig zou hebben , o m eerst op zijn gemak 
goed te overleggen, en daarna — waarschijn
l ijk — uit te voeren datgene wat hij doen 
wilde; zoo besloot ik maar heen te gaan, in de. 
overtuiging, d a t dc lengte van tijd en volvoe
ring der d a a d — beide — i niet dan bij benade
ring te gissen waren voor iemand zooals ik , 

die bekend is te zijn, 
Rotterdam , 

G E E N 1NGF.NIEUR. 
15 Februari 1867. 

(') Zeer goed was het intusschen van hem gezien, dat hu 
liet uiet ondernam, om da reusachtigheid van Mr . I.uiige,ir 
(zijn vriend N.) te beschrijven: 1°. omdnt dit relaas voortdu
rend gesuppleerd en onmogelijk ten einde kan grbragt wor
den; 2° , dat hij hem wellicht, ook in zijne nrithuietische 
stcllingcu had kunnen storen en dit zon mij spijten , want 
ze zijn hriuclsch eu voor hein die er wat van begrijpt, on
betaalbaar: — zou brengt hij b. v. iu het Hij bl . der Verh. 
Gein. raad. 4 Oct. II. N ° . 48, eenige cijfers on het panier, 
telt np en trekt af niet zooveel bekwaam- en duidelijkheid, 
dat er geen Turk of Jood, zelfs uiet Iguoramus of Beer 
(2 om eéne cent — zeer goedkoop!) uit wijs kan wordeu , 
en toch sluit het saldnkas der Gemeente als eeue bos (zie 
Jt C. van den lieu). Dan becijfert hg mede op 15 r. m. de 
waarde der Amerik. dollar op ruim ƒ 2 . 5 2 5 , iets dat voor mij — 
als liefhebber van een' ferineu Koers - - eu bijaldien dit 
direct vau uit de Nieuwe wereld genoteerd, maar niet door 
een Ui l , zoo opgegeven werd — van groot belang zou zijn. 
Verder bewust hg deu fien dezer heter rekenaar te /ijn dan 
\ . Kwetsie te Amsterdam, daur die koopman de 6 om
keerde en er eene U van maakte; zuo fabriceerde hij — zon
der omkeeren — van ccue nul eeue 6 eu dan van de ' / i v o e t 

niets attrekkcude, vliegen de zes duim geheel in de kaars, 
want dit resultaat is nul. Als men nu daarbij bedenkt dat 
zijne algemeene kimde uit de Courant is af te leiden, en 
ook dat hg het door hem uitgegeven wordende smerig, laf 
en gemeen H u m . Alb . (waarvan ik iedereen de proeve kan 
voorleggeu) als zeer geestig en beschaafd durft aan te prij
zen , dan mag men vaststellcu, dat die techuisehe H . . . 
zonder hulp van anderen, maar a l l één voortgeholpen door 
zgn genie in vollen crust zou gelooven dat twee — van 
S l ' kroonjjzer gemaakte -— puibalken en ééne vermolmde 
riukcllat gelijke draagkracht kunuen uitoefenen I! I 

Bouwartikelen. 
Ondcrgeteekende beveelt zich aan tot het le

veren van Engelsche Tegels voor Parket
vloeren en Muren in Gangen, Vestibulen, 
Portalen. Veranda's, Oranjerieën, Badkamers, 
Schoorsteenmantels, voor Hu Ir mis. Trappen, Frie
zen, Plinten, enz. in particuliere en publieke ge
bouwen en in kerken. — De Vloertegels zijn 
effen van kleur of wel met verschillende kleuren 
én ornementen ingelegd; de Muurtegels zijn 
verglaasd, effen van kleur of met ornementen , 
alsmede in relief, (majolica). Modellen zyn ter 
bezichtiging voorbanden ; teekeningen en prijsbe
rekeningen worden op aanvraag gemaakt, en 
bestellingen niet. z o r g en spoed uitgevoerd. 

A \isj rath \ M , 66 Ainstel (Erwtenmarkt.) 
D. J . v a n den Bi-tak-
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Tweede jaargang. P. 9 

Wrsrliijnl geregeld lederen '.ilml.y hij 
l l . A . , ï i n : t i i : i e A r n h e m . 

I'rij. per .1 m.i.init.n franco p. p. f t.'i.'i. 

2 Maart 1867. 

M.ii abonneert zich tour een jaupng. 
Idrerlenliën ki-i.ii ƒ -.ill per fewi.neo regel 

f-A'i n#r it%ti en eei .V°. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AAMEIERS &WERKB AZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n . F . W . V A N G E N D T J ö z 

Met medewerking vat, Dr. T. VAN DOESBURG,., C. J. VAN DOORN', J, q. VAX GENDT Jr.', J. H. LELIMAN, II. LIN8E, S. E. W. ROORDA VAN ETSINGA, II. P. VOGEL. 

GEORGE STEPHENSON. 

Indien de geest van den man , wiens naam 
hierboven is geplaatst , op dit benedenrond kan 
iiederzieu, eu de groote uitkomsten kan aanschou
wen, die zijne uitvindingen hebben voortgebracht. 
hoc goed moet bet hein dan niet, doen dat. de 
woorden thans reeds ten deelo zijn bewaarheid , 
die bij eens tot zijnen zoon en John Dixon sprak, 
en die laatstgenoemde ons zoo lier en krachtig 
herhaalt. . N u , jongens", zoo sprak de spoorweg
ingenieur, die zijne loopbaan als koejougen begon. 
»nu , jongens, ik zeg u , dat gij voorzeker den 
dag- wel zult beleven, al maak ik het ook zoo 
lang niet, dat de spoorwegen alle andere mid
delen van vervoer zullen vervangen; dat de post
wagens naast den spoorweg rollen en de laatste 
ile heirweg is voor koning en onderdaan, lie tijd 
breekt weldra aau dat een werkman goedkooper 
met den spoortrein zal kunnen rijden dan te voet 
gaan." 

«Grootemannen, die veel denken, zijn profeten," 
hoorden wij meermalen zeggen , en daar men 
in de oudheid veeltijds het leven van profeten 
beschreef, willen wij op bet voetspoor der ouden 
eeue kleine levensschets van den profeet Stephenson 
voor dit blad opstellen. 

George Stephenson werd den II Juui 1781 in de 
nabijheid van bet onaanzienlijke dorpje Wyla in , 
aan den zuidelijken oever der Tync , ongeveer 8 
mijlen van New-Cast Ie gelegen, uit arme doch 
eerlijke ouders geboren. Zijn vader, iu de wan
deling ut lid Bob" genaamd, was machinist hij de 
steenkolengroeve van Wyhini , voor het uiterst 
laag weekloon van / '7 .20: ileze zeer geringe ver
dienste was oorzaak, dal de jonge lleorge, die 
buitendien op zijne vier jongere zusjes moest pas
sen , geen schoolonderwijs genoot. 

Op zijn l i ' 1 ' jaar werd hij aangesteld tot sto-
r . en een jaar later tot ïiiaehinejongeii. Hij 

bet ontvangen van zijn eerste weekgeld (/'7.20) 
riep hij opgetogen uit : inu ben ik een man ge
worden en voor mijn geheele leven geborgen." 

Gewoonlijk besteedde hij den zondag, zijn vrijen 

lo 

du om de machine uil elkander te nemen, ten 
einde hare samenstelling tc leeren kennen ; te
vens maakte bij modellen van alle andere werk
tuigen, die hij te zien kon krijgen. Op zijn 

jaar kon hij nog niet lezen: het bericht dat 
Watt en Boulton eene nieuwe en groote poinp-
machine hadden vervaardigd, welke ineen boek 
beschreven was, wekte hem op, en hij besloot 
zich een A B bock en eene lei aan te schallen, 
en hiermede gewapend eene avondschool , die 
door een armen schoolmeester, Robin Cowens 
gebeeten, voor 3 stuivers per week gehouden 
werd, (,. bezoeken; zijn tweede leermeester was 
Andrew Robertson , een Schotscb godsdienst leeraar. 
die voor 1 stuivers per week school hield. 

Na een verblijf van 3 jaren te Callerton, zijne 
toenmalige woonplaats , ging bij naar Willingtoii, 
Waar hij op deu 28"'" November 1802 met 

Fanny Henderson, een arm dienst meisje, in bet 
huwelijk trad. Om in de behoeften van zijn gezin 
eenigszins ruimer te voorzien , was hij des avonds 
beurtelings schoenlapper, kleermaker o l 'we l uur
werkmaker; op den 16*" October 1802 werd zijn 
zoon Robert geboren. 

He oorlog tegen Napoleon verplichtte hem tot 
den krijgsdienst: logen eene aanzienlijke som stelde 
bij een plaatsvervanger, waarvan kommer en ge
brek het gevolg was. weshalve bij, geheel moe
deloos, besloot naar Amerika te vertrekken; de 
Ontbrekende hulpmiddelen daartoe waren norzaak, 
dal Europa een zijner grootste mannen behield. 

De verbetering door hem aan een pompwerk 
gebracht, bevorderde hem tot machinist, waarna 
hij zich niet kracht op de wis- en werktuig
kunde toelegde. 

In 1812 werd hij mijn-ingenieur, op eene 
wedde van / ' I 2 0 0 ; iu hetzelfde jaar vervaardigde 
hij een bellend vlak , waarop de gelailene wagens 
de ledigen voorttrokken, zoodat het aantal der 
benoodigde paarden van 100 tot 16 kon ver
minderd worden. 

Zijn zoon Robert nam in dien tijd de lessen 
waar van bet letterkundig en vvijsgeerig genoot
schap te New-Castle en nam vandaar des Zater
dags eene vracht boeken mede, hem door de 
welwillendheid van den Secretaris Wil l iam Turner 
afgestaan , waarin vader en zoon zich vlijtig oefen
den. Intusschen hadden Frcvithick, Blciikcusnp 
en anderen , locomotieven vervaardigd, die meestal 
practisch onbruikbaar bleken te zijn. Stephenson 
zag eene zoodanige en beloofde er eene tc zullen 
maken, die de bestaande gebreken niet bezat, cn 
ofschoon Lord Haveiiworth, dien bij om gelilelijkeu 
bijstand vroeg, hem een zot noemde, gaf hij 
den moed niet op, maar deed na 10 maanden 
arbeids, op 25 Juli 1811, met zijne locomotief te 
Killingworth een proefrid, onder eene belasting 
vau 30 ton, met eeue snelheid van 4 mijlen per 
uur , bij eene helling van 1 op 450. 

Deze machine, ofschoon lomp, en niet vrij van 
gebreken, werkte toch even goedkooji als paar
den ; Stephenson kwam echter op het denkbeeld 
de uitvliegende waterdamp iu den schoorsteen te 
leiden, waardoor dubbele stoomontwikkeling ont
stond; in 1822 leverde bij aau de IIcttoncn 
kolenmaatschappij locomotieven vau vele verbete
ringen voorzien. Omstreeks dezen tijd ontwierp 
men bel plan van een spoorweg Liverpool—Man
chester; na tallooze iiioeiclijkhcdcn, en den tegen
stand van bijna alle standen der maatschappij, 
werd hiertoe toestemming verleend; een der 
hoofdleiders van dit plan zag Stephenson's loco
motief cu riep uit : «Dit werktuig zal dc wereld 
als bet ware omkeeren ; het is bet grootste won
der onzer eeuw." 

In 1823 werd Stephenson ingenieur van den 
Stockton—Darliiigtonbaan en kwam daardoor iu 
kennis met Edward Pease, met wiens hulp hij te 
New-Castle eene locomotieveiil'abi iek oprichtte; dc 
weg Stockton—Darlington werd 27 September 1825 

geopend. De lijn Liverpool—Manchester stuitte op 
vele hinderpalen; de ingenieurs werden overal 
verjaagd en waren zelfs bun leven niet zeker: 
trots dit alles, werd zij echter deu 15*" Septem
ber 1830 geopend, en de eerste l i d gedaan met 
Stephenson's locomotief .de Raket." 

flit was het sein voor alle groote steden; iu 
1838 werd de lijn Londen—Birmingham, lang 112 
mijlen, door Stephenson geopend; daarna dc lijn 
Manchester—Leeds en de MidJand-baan; deze laatste 
is 72.5 mijl lang en bezit 200 bruggen en 7 
tunnels. 

In 1840 nam Stephenson zijn ontslag als hoofd
ingenieur en vestigde zich te Tapton. Op 18 Juli 
1814 woonde bij de opening der lijn New-Castle— 
Darlington bij; bij die gelegenheid werd te New-
Castle , waar hij 30 jaren vroeger als eenvoudig 
werkman dc eerste locomotief vervaardigde, ter 
zijner eere een prachtig feest gegeven. 

In 1847 werd de Trontspoorweg geopend ; bij 
gelegenheid verklaarde de minister Robert lie 

Heel, dat Stephenson was: »de eerste practische 
wijsgeer van Engeland." De wereldberoemde 
man overleed te Tapton den 12 ( l , n Augustus 1848 
aan eene bloedspuwing in het zevenenzestigste 
jaar zijns levens, juist toen er een standbeeld 
door Gibson te Rome , voor rekening der Liver
pool—Manchester en eene andere spoorweg maat
schappij vervaardigd, op wegnaar Engeland was. 

Dit marmeren standbeeld, eenige jaren later in 
de wachtkamer der 1"" klasse van het Londen-en 
Noordwest-station in Kuston-square opgericht, 
moge al voor een gedenkteeken dienen; George 
Stephenson, de werktuigmaker van Kil l ingworth, 
ile man, die steeds aan anderen, welke met moeilijk
heden t i ' kampen hadden dezen raad gaf: »doe 
zooals i k , en blijf volharden," die man, lezer, 
heeft in de gewrochten van zijnen geest schooner 
geilenkteekenen voor tijdgenoot en nageslacht 
nagelaten. 

Groningen. J. J. 11. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— Eene der merkwaardigste ijzeren -spoorweg
bruggen in I ta l ië , zoo niet in geheel Europa, 
is die van Mezzano-Corte, op dc lijn van 
Voghcra naar Padua. Zij heeft cene lengte 
van 900 ellen en bestaat uit 2 bruggedekkeii 
of platforms; de laagstgelegenedraagt een dubbel 
spoor voor locomotieven en spoorwagens; liet 
hoogcre gedeelte een gewoon rijpad met trottoirs 
voor voetgangers, te zamen ter breedte van 39 
Kng. voeten, waartoe men door middel van hel
lende vlakken nadert. 

Deze twee reusachtige dekken rusten op 9 
pijlers en 2 laiidboofdeii , allen op ijzeren kisten 
of kistdammen rustende, die door middel vau 
saamgeperste lucht, tot op de ongeëvenaarde 
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diepte van 72 Eng. voeten onder laagwaler-peil 
zijn ingedreven. 

De kosten van aanleg bedroegen 4,800,000 
gulden . en hel ontwerp was liet werk van een 
Napelsch ingenieur, de heer Alfredo Cottran, ter
wijl de ophouw 170 dagen geduurd heelt. Ge
durende dien tijd zijn er icderen dag p. u i . 
50,01)0 Ned. ponden ijzer aangebracht, makende 
voor de geheele brug een totaal gewicht van 
5.331,450 Ned. ponden. (Builder}. 

— De I lostenrijksclie commissie, ingesteld ter 
bevordering der zaak van het metrisch stelsel der 
maten en gewichten in dat Keizerrijk , heeft ein
delijk haren arbeid geëindigd. Vau dien arbeid 
zijn de resultaten de navolgende bepalingen. 

Een tijdvak van 5 jaren wordt aangenomen 
voor de algemeene invoering van het metrische 
stelsel. Twee jaren na de afkondiging der wet 
zal het invoeren van het stelsel verplichtend wor
den voor alle oflieieele zaken , en na vijf jaren 
wordt liet gebruik van oude maten en gewichten 
door het geheele rijk verboden: uitgenomen voor 
de uitvoering van verbintenissen, die vroeger 
zijn aangegaan. 

Het Polytechnisch instituut te Weenen zal 
voor de verspreiding van een behoorlijk stand
aard , voor ieder der departementen des llijks 
zorg dragen, en heeft daartoe '2 jaren den lijd. 

(Ibid). 
— De directie van de Atlanliselie-telegraaf 

maatschappij heeft iu eene onlangs gehouden ver
gadering haar verslag uitgebracht en zulks tot 
algemeene tevredenheid der aandeelhouders. 

Die directie had bij het aanvaarden barer func
tion drie groote verplichtingen te vervullen , 
t. w. het leggen van den kabel van I860: 

het ophalen vau den kabel van 1865 en het 
winnen van een dividend van 25" u over het in
geschreven kapitaal der Maatschappij. 

De directie is gelukkig genoeg geweest . van 
al aan die verplichtingen te kunnen voldoen. 

(Engineer). 
— Een fabrikant te la Rochère heelt een nieuw 

middel uitgedacht, om gegoten of geslagen ijzer, 
dat aan vochtigheid moet worden blootgesteld , 
voor oxydatie of roest te bewaren. 

Hij bedekt daartoe hel ijzeren voorwerp met 
eene laag zuiver zand. met een alkali (potasch 
ot soda) vermengd, en verhit dit te zamen tot 
ongeveer rood-gloeiliittc : eer dubbel silicaat wordt 
daardoor aan de oppervlakte van het ijzer ge
vormd, die glasachtig hard zijnde, het voorwerp 
voor de vochtigheid ongevoelig maakt. 

t" Industrie. 
— De inrichting voor bruggenbouw van Har-

kort , bij Duisburg, heeft een omvang, waarvan 
inen zich moeielijk een denkbeeld zal kunnen ma
ken. Het hoofdgebouw, (de bijgebouwen niet 
medegerekend) is lang 520' en breed 120'. Het 
dakvlak beslaat 2 morgen cn 140 kwadraat voet. 
Dewijl het licht een hoofd vereischte i s , heeft men 
zorg gediagen hieraan mil den toegang te ver
schaffen. Het glaswerk d-r inrichting beslaat 
alzoo eene vlakte van ongeveer 5 morgen , waar
van 3 morgen aan hel dak eu 2 aan de venster
ramen. 

— De Nouvelliste van Verviers meldt, dat de
zer dagen met het beste gevolg een proef geno
men is om spoorwegrijtuigen door middel van gas 
te verlichten. 

11 I N N E N I. A N I). 

— Bij de Tweede kamer der Stateu-Geucraal ia thans 
mgekviiirii het reed» iiieertuulcii vermelde udvies van de 
heeren C. Bruniugs, hoofdingenieur vau den waterstaat in 
het 11de district, en van den kapt.-luit. tz. A. B. Bloin-
inendul, chef der hydrographic. 

Het advies is iu drie liuold.leelen gesplitst, als: 
lo. Den invloed, dien de afdamming beoosten Bath op 

het gedeelte der rivier van Antwerpen tot beneden de greu-
zeu hebben zul; 

2o. De gevolgen vuu de ufdamming vuu het Sloe voor 
de reede vau Vlissiugeu neer Kauuuekeus; 

3o. De veranderingen, die er voor de scheepvaart tus
schen Nederland eu deu Kliiju met België zullen geboren 
worden uit het gebruik mnkeu van het kanaal door Zuid-
Bevelend. 

De Ncderluiidsi'lie deskuudigen komen uan het slot vuu 
hun advies tot de conclusie, gegrond op dc ondervinding 
eu het oordeel der deskundigen van vroegeren eu Inte
ren tijd : 

lo. Dat de ufdannuiug vnn de (loster-Schelde niet dun 
voordeelig op dc rivier, vooral voor liet vak boven Bath 
uaar den Doel, moet werkeu. omdat er meer regelmatigheid 
iu den Joop vau deu stroom wordt gehragt, uaugezieu door 
de afdamming belet wordt dat hit water, hetwelk dc W es
ter-Schelde is binnengestroomd, gedurende dc twee laatste 
uren van een vloed iu uoordelijke denting langs Buth af
trekt eu dus aau het riviervak langs den Ouel uuar Vut-
werpeu outlioudeu wordt. 

2o. Dat de ufdamming van het Sloe ^ i n i uatleelî en iu-
vloed kau uitoefenen op de reede vun Itammekeus, omdat 
die reede in deu zin vau vroeger, ,,dut men daar met zuid

westelijke winden geheel beschut lag," uiet meer bestaat 
eu omdat dc achteruitgang van het Sloc uiet tegcu te hou
den is, waardoor de afdamming niet anders kan genoemd 
worden dan ecu tc gcittoi-t komen uan dc natuur; boven
dien , dat de gesteldheid iu de lantste 40 jaren heeft auuge-
toond, dat de zeegaten vuu dc Schelde eerder verbeterd dan 
aclitergcgaau zijn, na het steeds meer en meer verminderen 
vau het Sloe; eu dat dus, uaar hun inzien, door de dcin-

Iriug van het Sloe, geene verandering iu den stroomloop 
eau geboren worden. 

•'lo. Bat de commissie door middel van het kanaal duor 
Zuid-Bevelnnd eu . voor zo» verre ook daarvan gebruik zal 
gemaakt worden, door dat vau Wnlcheren, voor het verkeer 
tusschen België met Nederland cu den Rijn kortere reizen 
zal Opleveren; dat, evenals bij aüe havens plaats heeft, het 
in- cu uitloopcu der beide havens van het kanaal bij enkele 
omstandigheden eenige moe iclijkhcid zal kunnen opleveren. 
Door dit nadeel worden echter zoo vele ongemakken verme
den , dat het slechts ecu klein tegenwicht daarstelt. 

Iu het vervolg zal de vaart door andere verbeterde vaar
tuigen, vooral door stoomvunrtuigcll, kunnen uitgeoefend 
worden, welk middel van transport nu, door het gebrekkige 
vau de tegenwoordige in gebruik zijnde wegen, wordt tegen-
gchoudcu, omdat zy nu steeds hunne reizen bepaaldelijk uaar 
net tij moeten regeleu, om met hoog water over het on
diepe gedeelte tc varen. 

Amsterdam. Alhier is bij den boekhande
laar Jan D. Brouwer, Kalverstraat E no. 37, ten
toongesteld eene groote kunstplaat, vervaardigd 
door den heer 8. I.ankhout, lithograaf cu rid
der orde van de Eikenkroon te 's Hage, voor
stellende het Willemspark aldaar, eu de eerste 
steenlegging door Z. M . den Koning, van het 
monument Ebeuliaëzer, dat in de residentie ter 
gedachtenis van de jaren 1813 en 1803, zal 
worden gebouwd. Zoo als men weet, zijn de 
fundamenten reeds gereed. Deze hebben onge
veer zes duizend gulden gekost, en ofschoon deze 
veelbesprokene zaak in langen tijd niets van 
zich deed hooien, is men door den heer II. P. 
Vogel, architect te 's l lage (Opmerker n u . 4 , 
1867) te weten gekomen, dat de vervaardigers 
nog altijd met ijver bezig zijn aan de studie 
betreffende „latere wijzigingen , " van hun kunst
werk. 

De plaat is zeer fraai. Bijna 200 portretten 
treft men daarop aan. Niet allen zijn even ge
lijkend, maar er zijn er onder, die treffend zijn. 

De compositie en losse groepeering is bij zoo
danig gelegenheidswerk uiterlijk moeielijk , vooral 
als men eene groot vlak heeft voortcstellen, op 
een betrekkelijk klein blad papier. 

Ofschoon wij de verschijning van die plaat 
toejuichen . eu de met zorg bewerkte voorstelling 
alle lof brengen, is het geheel toch niet vau 
eenige stijfheid in de ordonnantie vrij te pleiten 
en zouden er meer diepten of vlakten te verkrij
gen zijn geweest, als de liguren kleiner, en 
meer bevallig waren gegroepeerd geworden. — 
Boven alles, hadden wij de Koninklijke liguren 
wat meer op den voorgrond wenschen te zien. 
De plaats is te weinig open , de stand te ge
drongen, en daarom schijnt het te veel, alsol 
de vorstelijke familie . daar en petit comité ver
gaderd is. 

En dat is niet het geval, want de handeling 
der eerste steenlegging van Zijne Majesteit, 
onzen geerbiedigden koning, is voor Nederland 
vau het hoogste gewicht. Immers waar het pro
ces-verbaal iu een louden bus wordt geplaatst, 
als de grondsteen waaromheen het monument 
Ebcn-haezer zal worden gebouwd , waar die steen 
met de grootste plechtigheid ten aanzien van de 
geheele Nederlandsche natie wordt neergelegd, 
dour haren Koning Willem III, waar het verbond 
tusschen haar en den nooit volprezen Willem den 
Zwijger, zoo prachtig wordt hernieuwd, daar is 
geen inniger, geen hooger verhond tusschen volk 
en vorst te sluiten, maar daarom ook, moet de 
vorstelijke gestalte, bij iedere voorstelling zeer 
bepaald uitkomen , en op den voorgrond treden. 

Treffend was de gebeurtenis, en zij zal dit al 
de eeuwen door blijven ; treffend is zij omdat 
het hart sprak; treilend is zij omdat de band , 
die tusschen het Huis van Oranje en het oprechte 
Nederlandsche volk, sedert 1584 bestond, op 
dien feestdag der steenlegging, bij hernieuwing 
is bekrachtigd. 

Van zulke handelingen, afbeeldingen te geven 
is voortreffelijk. Beitel, penseel en graveerstift 
moeten die vereeuwigen, ter eere van den vorst 
en het volk van Nederland. 

Arnhem. Aan de leden der maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst is dezer dagen toe
gezonden eene regeling van het loon voor archi
tecten , ontworpen door de heeren W. N . Rose , 
J. F . Metselaar cn J. Gosschalk, daartoe op de 
algemeene vergadering der maatschappij tot be
vordering der Bouwkunst op den 28 Juni 1806 
in commissie gesteld. Wij juichen het denkbeeld 
der commissie toe om haar verslag bij tijds den 
leden toe te zenden, en belangstellenden tot het 
indienen vun opmerkingen uit te noodigen. 

Onder voorbehoud deze zaak nader meer op
zettelijk te behandelen , moeten wij tot ons leed
wezen nu leeds verklaren , dat dc voorgestelde 
regeling, naar onze zienswijze, weinig aanprijzing 
verdient, liet denkbeeld om architecten per ku
bieke el te betalen moge nieuw zijn, het om
slachtige daarvan zou in de practijk spoedig blijken 
cn als de rechter geroepen werd in dergelijke 
quaestien uitspraak te doen , zou zulks niet zon
der expertise kunnen geschieden, zoo als door de 
ontwerpers van dit plan op hladz. 2 van hun 
verslag wenschelijk wordt geacht. 

— Deu 22 Februari j . I., hield de Amsterdamsche afdeeling 
der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst hare ver
gadering, waariu, na eenige voorsteBeu en mededeelingeu 
van het beetttur en de uuuuemiug vau twee uieuwe leden , 
duor deu heer O. Kramer Jr., zijne aangekondigde voor
dracht over iiietaulbladcu werd gehouden. 

Na op het ouvolledige iu de tegenwoordige wijze van be-
hangerswerk gewezen tc hebben, mceut hij de aaudacht te 
mogen vestigen op het behangen onmiddellijk tegen den 
muur. Dc metaalbladen, waarvan hij mousters ter bezich
tiging stelt en die dienen moeten om het behangselpapier 
tegen vochtige muren te vrijwaren, heeft spreker reed» ver-
scheidcue malen toegepast, doch heeft hem dc ondervinding 
bewezen, dat ze niet geheel cu al aau dc duarvau gestelde 
eischen voldoen. I'it de dunrup gevoerde discussiën, wordt 
liet nfdoendc nut van de toepassing dier metaalbladen uiet 
geheel toestemmend beantwoord. 

De bcliaudcliug der 4e vraag, duor de Muatschappij ter 
bevordering der Bouwkunst ter beautwoordiug iu hare ge-
vvouc janrhjkschr bijeenkomst dit jaar gesteld, werd, wegens 
het vergevorderde uur, tot de volgende vergadering verdaagd. 

AMSTERDAMSCHE BRIEVEN. 

De mortuis nil nisc bene. Dat zeggen wij uit 
achting voor hen , die in 'Oti zijn heengegaan , 
zonder ooit weerom te komen , of op aarde ver
driet tc zullen hebben, 't Is toch goed en zalig 
te leven, te werken en te hooren in dien chaos van 
ernst, gelach, geknor, gehuil en gesnap. Lachen , 
knorren, huilen en snappen, dat doet een ieder 
op zijn tijd. en wij m i n n e n dat hem, als hij er 
reden voor heelt. 

Zoo hoorde menige briefschrijver, dat hij naar 
de Mookerhei werd gewenscht en hij lachte; zoo 
las menigeen een onschuldig woord en hij knorde 
of fronste en weende; hij las een bluf of puf en hij 
zeide tot zich zei ven: dat kan er beter door dan 
een kameel door het oog van eene naald. Waarover 
zal ik ii schrijven, geachte lezer.' Zal ik u , om 
niemand de minste ergernis te geven, dood-, ge
boorte-en bevallingsberichten uit de Oprechte Haar
lemmer "verschrijven.' Zal ik u berichten dat eene 
wonderviouvv, miss Menken in Parijs, hare kun
sten vertoont? Zal ik u zeggen dat Meeuwes of 
Moppes vrouw, een drie- of vierling heeft gekregen 
en daarvoor onderstand vraagt.' Of zal ik u be
richten, dat hier te Amsterdam een aannemer 
plotseling doodarm ol rijk is geworden. Maar 
gij zoudt mij uitlachen en zeggen : wat gaat ons 
dat aan. Wij zijn noch dood, noch abuis, noch 
rijk! Vertel ons iets anders. Maar wat? 't Is zoo 
lastig voor iedereen op te treden. Men krijgt 
knorren of ook wel applaus en daarna eeue hooge 
borst. Gij weet het geachte lezer: hoogmoed 
komt voor den val. Wij hebben toch iets mede 
te deelen wat ons zei ven betreft, eu bij het be
gin van '07 , met trompetgeschal en fanfares mag 
worden begroet. Gij weet, de wereld is babbel
ziek. Men heeft verhaald, dat wij onze zaak aan 
een kant zouden doen. Welke zaak .' W e l , onze 
brievenmail aan De Opmerker. Welnu, daar is 
niets van aan. 't Zou ons verdriet doen, als 
ons de gelegenheid werd ontnomen , van tijd 
tot tijd eeu openhartig lettertje te sluiten in 
een brief, en deze te adresseeren aan den redacteur 
van De Opmerker, 't Staat aan hem ons te weigeren, 
en bij opname, aau den lezer, ons al of niet in 
te zien. Maar wij quiteeren onze zaak uiet; in
tegendeel wij weerspreken den laster, of zachter 
gezegd, de verkeerde inlichtingen: onze affaire 
zetten wij voor eigen rekening voort, zonder be
hulp van eeu meesterknecht of eene vrouwelijke 
dienstbode, en willen daarvan blijk geven door 
de vermelding van het navolgende : 

I. leder dag- of weekblad houdt er een brie
venschrijver op na. I)e Opmerker, het Dagblad 
van '/.aid-Holland, de Sieuwe Rotterdammer, 
en zelfs het Algemeen Handelsblad staan in relatie 
met een llaagscheu kronieksteller. Daarom zei 
de Amsterdamsche briefschrijver iu het genoemd 
Dagblad van 15 December I. I.: »het is mode ge
worden brieven te solu-yven." Hij sprak over het 
e prachtige" Nederlandsche bankgebouw, daarvan 
inededeelende, dat het zijne voltooiing naderde." 

Of dat nu eene hulde was aan den bouwmees
ter, of een leugentje om bestwil of onkunde, 
weten wij niet, maar zooveel is zeker, dat die 
schrijver er vreeselijk inhakte, want het Neder
landsche bankpaleis is verre van half voltooid te 

zijn. Op de laatste staat van rekening lezen wij 
aan gebouwen en meubelen ƒ 4 0 4 . 0 0 0 , en naar 
wij vernemen, is er voor dat geldpaleis een mil
lioen gulden, of zooveel als het blijken zal tc 
kosten, voorhanden. Er wordt in dat gebouw 
zeer veel brandvrij werk gemaakt, b. v. de kap 
is van ijzer en zeer belangrijk, en tot zelfs de 
plafondhangers zijn van dat metaal. 

Brandvrij. Wat is dat, als men een houten 
dakbeschot, pannen en lood in de goten gebruikt.' 
De Luthersche en Waalsche kerken alhier zijn 
reeds eenmaal verbrand. Beide branden zijn ont
staan i n en op de kappen, waar men vuur op 
niet brandvrij hout en lood had laten vallen en 
leggen. 

Brandvrij beteekent dus voor zolders niets. 
Als daar het archief wordt geborgen, en er komt 
brand in de goten, die zeer goed bij het soldee-
ren van lekkage kau ontstaan, dan zijn wij 
nieuwsgierig, hoe de papieren, op den zolder ge
borgen, er na den brand uit zullen zien. 

II. Over Vondel's standbeeld hoort men niets. 
Men heeft met dien goeden (bronzen) held gesold 
langs bijna alle pleinen cn straten , en gezegd : hij 
zal komen te zitten bij het kleine basculeerende 
brugje voor de Grimnessche sluis, of midden op 
den boog van de torensluis, of aan het eind van 
eene polderstraat, die men buiten de Leidsche 
poort zal stichten. Hier, daar cn overal hebben 
Vondels geestverwanten, waaronder de heeren 
vanl.cnnep, Hofdijk, Thijm, Brouwers, enz. enz. 
hem willen neerzetten, en nu vragen wi j , zou 
zijn beeld, gezeten op een vierkanten uitdragers-
stoel, niet uitmuntend passen in een der groote 
(toe te metselen) hogen van het Waaggebouw-
op de Nieuwe markt, of zou het niet flink pareeren 
op het plein, waar vroeger het Westerinarkts 
ijk-kantoor stond.' Is het Funen, de Plantage, 
de Botermarkt of het plein voor het Paleis voor 
Volksvlijt niet geschikt.' Waar zullen de heeren 
in hunne wijsheid Vondel heendragen. Als er 
iets stelligs van bekend raakt, dan schrijven wij 
het spoedig. 

III. Er zijn hier wéér vele nieuwe perceelen 
in aantocht. Bijna allen om er veel rente van te 
krijgen. Hooge huren. Kaal en schraal van bin
nen en buiten. Pleister, geen zweem van oor
spronkelijke vinding. Ook geen zweem, dat de 
versiering door de lijnen en vormen aan de hand 
worden gedaan. Wat terra-cotta krullen , spie-
gel-ornamenten, ijzer-gietwerk, per stuk, per 
gros, per k i lo , per centenaar gekocht. Wie is 
die kunstenaar.' Men moet het niet oververtel
len, maar het is zekere nieuwbakken architect, 
die onlangs de sloof en het 2cents potlood heeft 
weggedaan , en dit met den teekenpasscr cn het 
fijner soort Faber-potlood H H, heeft gewisseld. 

De proeven, die deze bouwmeester geeft, zijn 
hier zeer gewild. Hij bouwt — wel is waar voor 
eene bepaalde coterie geestverwanten — maar 
hij bouwt er toch maar 2 , 3 , 4 huizen tegelijk 
dapper op los. 'tLaatste dat in aantocht i s , 
staat op den Nieuwendijk , schuins tegenover Bahl-
mann , en heeft in die smalle straat een balkon. 
dat wel 10 el hoog uit de straat is. 

Nu dacht menigeen in zijne onnoozelheid, dat 
een balkon behoorde voor de kern van het huis, 
dat is de bel étage, cn zoo begreep de nederi
ge architect Outshoorn het ook. Mis gezien, 
zegt een ander. Ik bouw nu eens ceu balkon, 
zoo hoog als niemand het ooit te voren heeft ge
daan, en wat wilt ge nu? Bevalt het ti niet, 
mij des te beter. En zoo gaat het in de kunst
minnende wereld. 

Zie eens het huis en kantoor, dal een archi
tect uit den Haag hier op den Singel bij de Munt 
beeft gebouwd. Kan het nog simpeler.' Neen. 
Wij gelooven dat vele der Amsterdamsche archi
tecten het buskruit niet hebben uitgevonden , 
maar zóó bouwen, als dat huis, dat kunnen zij 
allen. En in de Plantage. Dat toekomstig pa
radijs voor Amsterdam, vooral als het Ooster
kerkhof wat meer krediet bij de hervormde bur
gers heeft gekregen. Ook daar bouwt eeu Utrecht-
sche architect voor een heer van Italiaansche 
afkomst, die hier rijk is gehuwd, een huis, welks 
benedenverdieping zeer laag en gedrukt i s , zoo 
laag en gedrukt, dat de voordeur aanmerkelijk 
's verhoogd moeten worden. — Hoe kan men 
toch zoo fitten en muggenziften.' 't Is waar, gij 
hebt gelijk — lezer, — ik heb ongelijk. Dat alles 
was nietsbeteekenend, — 't zijn volledigheden. 
Maar had dat alles dan vooral' niet beter bestu
deerd kunnen worden/ Heeft men zich bij het 
ontwerpen dan geene rekenschap van elke hoogte 
en breedte afgevraagd? Hoe is men tot zulke 
onvergefelijke dingen kunnen geraken? Laat ons 

zeggen : hierna beter, maar zoo'n huis dat had
den de architecten in Amsterdam wel niet een 
vastgebonden regterarm kunnen ordoiineeren. Gij 
ziet, lezer! de bouwkunst is bij velen aan geene 
plaats, persoon en sclioonheidsvorui verbonden. 
Waar geld is, daar zijn ook venters; waar ven
ters zijn, treffen zij koopers, en onder die koo-
pers zijn er ook wel , die zich bestolen wanen, 
cn het werkelijk niet zijn, gelijk er aan anderen 
zand in de oogen wordt gestrooid , zonder dat 
hun dit in 't minst hindert. De aarde is de plaats 
voor studeeren en zeer geschikt tot voorberei
d ing! Wat is studie.' Dat is zijn leven geven, en 
als men dat woord in een engen zin opvat, dan 
is het leveren, om comptantgeld, of met 5"/.. kor
ting voor directe betaling, onverminderd 't be-
stelloou, dat wel eens tot 15*/, van de som wordt 
uitgekeerd, vooral door Duitsche vreemdelingen, 
die hier genesteld zijn of een witten voet willen 
krijgen. Op die wijze brengt de bouwmeester zijn 
velletje papier, doet zijne bestelling, ontvangt 
stilletjes zijn 15 percentjes, en kan er de gebra
den haan bij uithangen. Maar ik ken er ook, 
die dat niet doeu, die studeeren, zenuwen en 
leven geven, wachten en werken en zoo goed als 
hongeren. Zie, dat doet ons huiveren en zwijgen. 

IV. Hebt gij het St.-Jacobsgesticht alhier in 
de Middellaan van de Plantage, door den be
kwamen architect Oflenberg gebouwd , al eens 
gezien .' Wij hebben dat gebouw, vol gevoel, vol 
schoon, vol oorspronkelijkheid in vorm en orna
ment , reeds meermalen bewonderd. De heer 
uilenberg doet het eere, zooveel eer aan, dal 
wij wel hadden gewenscht, er een Vorst of Mi 
nister ware geweest, die hein voor deze zijne 
schepping, liet ridderkruis van eer op de borst 
had gehecht. 

Zoo ergens dan zou dat hier verdiend zijn . 
want het JACOBS gesticht is op zich zelf een 
meesterstuk. Hoe jammer is het, maar hoe ver
standig tevons, dat de zijvleugels zijn weggela
ten. Er was geen fonds genoeg voorhanden, 
en geëerd zij het bestuur, dat er zich eene ge
wetenszaak van maakte, hooger tc vliegen dan 
het kon. Zooals men weet, was ook voor dit 
gebouw eene prijsvraag uitgeschreven. — Geene 
bekroning kon worden toegekend, wel accessits. 
En behalve de hooge kunstwaarde van de gevels. 
is het plan goed van indeeling. Wat ons min
der zou aanstaan, zijn de 3 verdiepingen voor de 
oude lieden op eeu terrein in overvloed groot. 
De heer architect W. J. J. Oflenberg heeft zich 
als een matador in zijn vak doen kennen , en de 
heer C. Boel' als een uitmuntend aannemer , die 
weinig praat, maar des te beter doet arbeiden. 

Wij wenschen dat van dit fraai gesticht spoe
dig een volledig stel afbeeldingen in 't licht ver
schijnen zal. ") L 3 V . 

*) Tot onze spijt kou deze brief niet geheel iu dit 
uo., worden opgenomen. Het slot volgt in no. 10. 

De Redactie. 

Amsterdam, 25 Februari 1867. 

Mijnheer de redacteur I 
Uw geacht hlad maakt vele opmerkingen. Wilt mij toe

staan, nun aantal tc vermeerderen. 
Kr hehben hier vuu tijd tot tijd Elfecteuveitiugeu plaats. 

Het hoogste bod mag altijd als dc publieke opinie gelden, 
die zich in onzen tijd geeu jaar eu dag doet wachten. 

Van daar dut het gescherm met woorden als: „de tijd is 
de meest onwrikbare rechter" eigentlijk te bestempelen is 
met deu naam van „lawaaitaal", auders gezegd: gezwets en 
gezwets bestaat nog al veel uit boUe woorden, niet zelden 
gcvvouweld door lieden, die niets hebben geleerd, en toch 
alles beter dan anderen weten. 

Zoo als ik de eer bad tc berichten, er zijn hier papieren 
geveild en wel deu 16 Febr. 1. 1. op groote schaal. Niet 
onaardig is het de waarde vun nieuige zaak te hooren, naar 
aauleidiug van de percenten die de aandeelen opbrengen. 
Ilirrouder volgt eene lijst. 
Aaudeeleu inuutschappy de 1'hoeuix. . '/, » I»/, perct. 

„ Verzekeriugs maats. Batavus. nihil 
0.1. Zee eu Brand assurantie. 189'/, i 190 

„ Huil. ven. maats, bij Büclder 
en Franco -Mendes . . . . nihil 

„ Glas verzekering maats, l'ru-
dentin nihil 

„ Negociatjc nieuwe Freusche 
kerk 50 
Ned. Herv. kerk te Oosterhout 27'/i 

„ Vereeniging tot bev. van 
Christelijk Schoolonderwijs . 21 „ 

M Ned. Evangel. I.uth. kerk te 
Helder 16 

„ Mauts. tot bev. van land
bouw en Laudontginniug . 19 a 59s/, „ 

„ Anist. kanaal maatschappij 8 a 10 „ 
„ Dito volgefourncerd . . . 54s/, „ 

Neg. Polder Hoornenburg op 
Texel •/, 

„ Hollandsche gasfabriek . . 121 „ 
„ Nederl. gasverl. en verwar-

iniugs maatschappij tc 's Hage 103s/, ü 104 s/ , , 
N Nederl. Snikerratlnadcrij. , 155 „ 
„ Nederl. Bouwmaatschappij . 73 „ 
„ Verceuigiug Saleruu . . . 60% 

| Aandeelen Heeepis Amstel Hotolmnats. 
(opgehouden) 73sj, perct. 

„ Dito volgefoiirnceril . . . 51 n .ïl'/, 
„ Paleis voor Volksvlijt. . . -'10 

Oblig. hypotb. geldl. Paleis 
voor Volksvlijt opgehouden ii 7s i 793/i ,, 

„ Duinwater maatschappij . . 98 
Maats, voor meel eu Brood
fabrieken 151 „ 
Amstcrd. meel en Broodfa
briek 94 

„ Dito Vlceshoiivverij maats. . 101V, 
„ Steenkolenmijnen Kirqucttle 

Gore enz 3 „ 
,. Felii incritis maatschappij. .'16 ü 39'/, ,, 

Zwemschool iu het IJ . . 22 ü 22'/, „ 
Hnvelilooze kinderellsehool . 52 „ 
Zeemanshuis per stuk. . . 3 gulden 

„ Anicrik. Bankactiën bij Hopt
en comp I/, i =/|t perc 

Als w|j deu lezer nu berichten zouden, op welke wijze, 
die koersen hij verschillende tier geveilde effecten wordeu 
verkregen, den zou hij vreemd staau te kijkeu. Het is 
zeker, dat er reeds milliociien zijn verloren iu maatschap
pijen, tlie geen enkele gulden rente hebben uitbetaald. 

Menigeen heeft — hier in Amsterdam - dan ook wel reden 
zeer ontevreden te ziju op rich «elven, en beklaagt zieh er 
over dut hij uieuige onderneming tot staud heeft helpen 
brengen. — De ondernemers, ilie er over het algemeen goed 
hij Uitkomen. weten het wel, waarom zij maatschappijen 
oprichten, eu alt het niet langer kan, dau hunne tinna doeu 
tailleeren. Maar de npiuie van liet publiek is rechtvaardig, 
en te avoud of morgen zal liet velen van tlie ondernemende 
lncuichcn, in deu Amstel of het IJ, te water doeu gaan, 
zooals dat zekere saltan en Haremhouder met zijuc vrou
wen , die hij opruimen wil, iu de Bosphurus doet. 

B. A. 

Varia. 
Ontworpen luchtspoorweg voor N i e w -

York. Deze spoorweg zal ondersteund worden 
door geslagen ijzeren kolommen van I voet (0,30 
el) diameter en 14 voet (4,27 cl) hoogte, rus
tende op ijzeren blokken. De straten zullen wor
den overspannen door prachtige bruggen. De 
beweegkracht wordt voortgebracht door stoom
machines van 30 paardekracht, die in gewel
ven onder tic straten up afstanden van eene 
halve mijl (800 el) zijn geplaatst eu eene eiude-
looze ketting van draadtouvv, loopen Ie over groote 
trommels, in beweging brengen. Ileze ketting 
strekt zich dus ter wederzijden van het machine-
gebouw over ongeveer 400 el uil . terwijl het 
terugkeerend eind door eene ijzer.-n buis onder 
de straat loopt. De wagens zijn van bijzondere 
constructie en kunnen elk oogenblik door den 
conducteur tot staan gebracht worden. De stali-
ons zijn op gelijke afstanden van elkander ge
plaatst en de wachtkamers bevind en zich op de 
eerste verdieping der aangrenzende huizen , waar
toe de reizigers met breede trappen worden 
geleid. 

Men zegl tlat de Mayor van Niew- Vork beden
kingen heeft omtrent de wettigheid en tie mid
delen der maatschappij en dus de uii voering dezer 
werken niet zal goedkeuren. 

Kosten van verschillende beweegkrach
ten. Robert Stephenson geeft op dat voor 1 
shilling (ƒ 0,00) de volgende lasten ter hoogte 
van 1 voet (0,30 el) kunnen opgebracht worden: 

door handenarbeid 600,000 Eng. pond. 
door paarden 3,600,000 » » 
door stoommachines 56,000,000 i » 
door Electro-magnetisme 300,000 » » 
Deze cijfers ondergaan zeker eenige verande

ring voor Nederland door het verschil in prijzen, 
doch kunnen toch als betrekke lijken maatstaf 
dienen om het groote voordeel van stoommachines 
en de onvoordeelige werking tier electro-magne-
tische machines aan te toonen. 

Kunstmatig hout. In Rijn-Pruisen is on
langs eene nieuwe industrie iu zwang gekomen , 
die wel waard is verder bekend te worden. 

Die nieuwe tak van nijverheid bestaat in het 
vervaardigen van allerlei voorwerpen van smaak 
uit houtzaagsel, door ecu of ander, nog niet met 
juistheid hekend bindmiddel, tot vastheid gebracht 
en in vormen gedrukt; daarvan maakt men pho-
tographie-albiuns, kleine lijsten voor schilderijen 
en spiegels, rosetten eu garnituren voor kasten
makers enz. enz. Daartoe worden de voorwerpen 
of gekleurd of verguld, of geverfd als ebben-, 
palisander-. mahonie- of ander hout. 

Deze compositie, waaraan men den naam van 
Dscifarine" gegeven heeft. kan gezaagd , gesne
den , op de draaibank bewerkt, gelijmd, heet 
gemaakt en gebogen worden. Zij kau gepolitourd. 
gevernist of zooals gezegd is . verguld en gekleurd 
worden. 

Voor eenige jaren is in Klankrijk iets van dien 
aard in gebruik geweest , eene compositie uit 
houtzaagsel eu bloed bestaande, en door eene 
hydraulische pers te zamen gedrukt. In ieder 
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geval is eene industrie, die- eene stof z n n d i T waarde 
als houtzaagsel, nuttig weet aau te wenden, en 
tot «aa rde te brengen, de aainlni ht wed waardig. 

(HuilderJ. 
Kunstmatige verlichting op groote 

schaal. He dom van bet Cupitool te Washington 
wordt thans kunstmatig VIM licht op eene wijze, 
die wel der aandacht waardig is. A l de schoone 
details, zoowel als de prachtige plafondschilde
ringen, die eene oppervlakte van (itHIO vierkante 
voeten beslaan, ziju bij deze verlichting vau dun 
beganen grond, d . i . op 180 voeten afstand, vol
komen zichtbaar. 

Het licht wordt verkregen door drie cirkels 
van branders met 1100 vlammen , die op afstan
den van 15 tot MO centimeters zijn aangebracht 
en van den grond onzichtbaar zijn. De laagste 
c i rke l , die op de benedenhjst ligt en 45 voet bo
ven den grond verheven i s , bevat 300 branders; 
de tweede ligt 80 voet boven den grond en beeft 
325 branders , terwijl de derde op eene hoogte 
van 105 voet 425 branders telt. liet bevestigen 
van deze cirkels en den verderen toestel was zeer 
gevaarlijk, daar hel zonder eenige stelling eu 
alleen met zeer lichte ladders moest worden aan
gebracht. 

liet aansteken geschiedt dool' een galvanisch 
toestel, verbonden aan eene wijzerplaat op den 
beganen grond met niet minder dan 5 Engelsche 
mijlen draad. De batterij bestaat uit 200 elemen
ten van 35 centimeters middellijn en 10 centi
meters hoogte in een eliptisclien vorm concen
trisch gerangschikt en in afdeelingen verdeeld , 
die naar willekeur in verbinding kunnen gebracht 
worden met dc wijzerplaat. 

De geleiddraden zijn van koper , omwonden met 
eene isoleereiide zelfstandigheid en in de muren 
ingemetseld ; voor den terugkeerenden stroom wordt 
gebruik gemaakt van de gasbuizen. 

Het gas wordt afgesloten van, of toegelaten 
tot de branders door kranen, die gesloten of 
geopend worden dool' een electlo-magnetiscb toe
stel , dat er naast is geplaatst, terwijl men op 
de wijzerplaat kan nagaan welke kranen geopend 
en welke gesloten zijn. liet gas wordt ontstoken 
door een geïsoleerd stukje phitiuudraad , dat naast 
de opening is geplaatst en door verbinding met 
de batterij rood gloeiend wordt. Ongeveer tien 
jaar zijn bestend aan de uitvoering van dit be
langrijke werk, hetgeen in alle opzichten ge
slaagd is. 

Correspondentie. 
Ann L. II. Ie '/.. Uwe aanmerkingen op liet 

^Reusachtig insect" (zie voorgaand nummer) kun
nen niet geplaatst worden. De redactie vermeent 
hare kolommen voor de critiek vau stukken, die 
als annonces geplaatst worden , niet te kunnen 
open stellen. 

Aanbestedingen. 

Ten 
wip van 
der (reine 

Aankondigingen. 
M a a n d a g , •* Maart 1. 

ure, op het Raadhuis tc Amsterdam : het hou-
eni-ic steeneu wallen, langs verschillende grachten 
nte, ter gezamenlijke lengte van 1,555.45 ellen. 

Ten f ure, ten raadhuize te Zwolle: het buuwen eener 
school aau het grotitc kerkplein altlaar. 

De levering van drie koperen ketels voor het huis van 
opsluiting cn tuchtiging tc Leeuwarden. 

Ten 1 ure, op het raadhuis te 's Hage. lo. het bcschelpeii 
eu begriuilcn van eenige wegen, pleinen en wandelplaatsen; 
en '2a. het doen van vernieuwingen aan straatwegen. 

IHngNdau;, & Maar t . 
Teu l ï ure, ten huize van II. It. Pienter, in dc N . Kli-

hingestraat tc Groningen: het aanleggen van een kunstweg 
door de l'addcpoel, hing 54S2 el. 

Ten 12 ure, in den Hollandscheu Tuin tc IJstelmondei 
het afbreken eu ophouwen van ruim 4 el muurwerk eu ver
tier getimmerte, zooals kap cn vertier wat tot een iu wer
king zijndeu molen behoort 

\ \ OCII«<1as • « Maar t . 
Teu 12 ure, ten huize van den kastelein U . van Duim 

tc Kist: het bouwen van een gasthuis met annhoorighetlen. 
Ten 8 ure, iu de herberg van Akkermans te 's Grave-

inoer: het vergrooteu en in orde brengen der losplaats, eu 
bet verbrecden en uitdiepen der haven aldaar, iu vier per
eeeleu. 

I lundcr i l ag , 7 Maa i t . 
12 ure, in een der lokalen van het ministerie van 

Vlandsehe zaken te ' s l lage: het maken, leveren en 
10 waterkranen, 

ten raadhuizc te Haarlem: dc levering van 
tkliiikerumppcn, volgens voorhanden monster; 

Ten 

aftrsaVfru 

n overdekt riool, door eu in bet verlengde 
Moleusteeg, anu deu kruisweg, tot de west-
atste woning hij het Bolwerk: en het trekken 

vnu de puien , gordingen en bijbelioorcu vnn 
ï f sh i i tboomcn iu de stnilswaterrn. 

\ r ; j U n a M Haart 
\'1 ure, iu een der vertrekken vuu liet provinciehuis 
langen: lo. liet trekken of ka|)|pen van palen en pos-
ruiincu vnn gordingen, enz. op onderscheidene pfnat-
<n!t Iteitdiep; 2o. het lcgL'cli van keistucpen, enz. op 
' an provinciale kunstwegen. 

teu raadhuizc te Helder: het graven van 

een nieuwen mond aau het llehlerselic kannal, benevens 
het bouwen van eene ijzeren drnnibrug met Kcmctaeldc laud-
hoofden over dien liioud. 

Maaud i iK ' " Haar t . 
Ten t l ure, iu liet Heeren-Logement tc Kdiun : eenige 

herstellingen uau de buitenmuren vnu het. kerkgebouw. 
Ten I I ure, bij I'. .1. dc Hoer te Leeuwarden: het stieli-

tcii vau een grind fnbriekgebouw aan de l'oliimrgr aldnar. 
lu liet gemeentehuis tc Sappenner: Int bouwen ceuer 

rijks hoogere burgerschool aldaar. 
Ten l ï ure, op liet gemeentehuis te 's Itoseb : bet maken, 

leveren en pissteen vnn het benoodigd ameublement en ver
dere werken voor de Inwendige inrielitiiiL' vnu de rijks boo-
gere burgerschool iddnnr. 

Ten l ï ure, ten raadhuize tc Dordrecht: bet maken vuu 
hoofdreden in onderselieidrne straten der gemeente, met de 
daartoe vereischte Dwarsspranten, vervslputten en afvoer
kanalen. 

I i ins i lac Iti M a a r t . 
Ten 12 ure, door Int li. K . par. kerkbestuur vnn Sue-

termeer eu Zegwaard, (prov. Zuid-Holland > in de Xwnuii le 
Soctcrmier: bet bouwen vau eene nieuwe p a s t o r i e ë n / . 

l l i M i d r r i l i i i t , I I Maart . 
Ten 12 ure Aan het iniui-terie van binneiilaiidsehe zaken 

te 'sflrnvrnhngr : l i l leveren van L't.OIIII eiken dwarsliggers, 
100,000 greenen dwarsliggen iu 8 pereeeleu. 

Vr i f i l i . t t . l ï M a a n . 
'feu I ure, in bet gemeentehuis te Wniirde (Zeelniid): bet 

bouwen eener gemeenteschool. 
D a n a e r w a f , 21 Maart . 

Ten 12 ure, iu ecu der lokalen vnn liet miuisterie van 
liiuneiilandselie zaken te 'silage: het maken van gebouwen, 
verhoogde los- en Lailingplanlsi'ii , wiielitcrswoiiiiigell en 
verdere werkeu voor den spoorweg tusschen Kuilenburg en 
Bommel. 

Honderd;.).-. 18 Massrt. 
Ten 12 ure, in een der lokalen vau bet ministerie vnn 

binnenlandsche zaken te 's Huge: bet maken van gebouwen 
en verdere werken op de stationspleinen te Kro enie. 
Wormen • en Kooi; u d Zaan, ten behoeve van den spoor
weg van .Nieuwe Hiep nnar Amsterdam. 

Afloop van aanbestedingen. 
<>|i IN Pchr., tc Schiedam: bet bouwen der scholen op 

het terrein naast de O. L. V. kerk nnn dc Nieuwe heven. 
Laagste inschrijver dc heer .1. 1'. liozestralcll. voor ƒ 21,42*. 

Op 21 l'Vbr., te Haarlem: bet onderhond vnn de rijks-
zeeweriag benoorden Petten gedurende bet jaar 1807. Nier-
voor ziju ingeleverd vijf InschrijvinKsbillettcn , waaruit bleek, 
dat de minste inschrijver was de heer .1. Oldenburg te 
Bergen voor /' 2860. 

Op 21 Pebr., te Locheni ' bctbouvveu eener dag-en kost
school voor meisjes. Kr wareu zeven biljetten ingekomen, 
nis van: A. ,1. Nosscnt, te Loehein , voor ƒ 10,710, II. .1. 
Ilnvtink, voor ƒ 1 0 , 6 2 0 , eu W. Douwea, voor ƒ 10,499, 
beiden le Zutiibi'n ; A . hcijers, voor ƒ 10.495, A . . I . Iteerlnk, 
voor ƒ 9 9 5 9 , en .1. It. Kruist, v u u r ƒ 9 8 8 8 , alle «Ine te 
Lochciu, en M . Mouw, te Apeldoorn, voor ƒ 8 3 4 1 ) . De 
goedkeuring of gunning door deu liaad i- door Hnrgeinees-
ter eu Wethouders voorbehouden. 

22 l'ebr., te Rotterdam: lo- het maken van eene 
bouten hulpbrug over de Leuvebnvcn; 2o. het afbreken vnu 
de Leuvcbruir. cu 3o. het leveren vnn steenhouwworken voor 
de verbouwing der nf te breken brug. Minste inschrijvers 
wareu voor het. 1ste perceel de lieer J . « inhei , te Hottenhui., 
voor dc som van ƒ 8 2 9 9 ; voor bet 2de perceel de lieer.1. M . 
Hangen, te Moordrecht, voor de som van ƒ 2 7 5 , en voor 
het Tide'perceel dc heeren Devillers en Spaan, tc liottcrdnin , 
voor dc som vnn /' 8433. 

Op 22 l'ebr., te.Drift, door de directie der nrtilleriii-stapel-
en construetie-inagiizijneii: de levering eener boorbunk voor 
geschut vnn u-root kaliber, tevens ingericht als draaibank. 
Tie lnagste inschrijver was ile heer W. Hoven te 's Huge 
voor /' 5260. 

Op 22 l'ebr. te l'trecht, door de Directie van den Ned. 
Ithijnsiioorwcg: het bouwen vnn locoiiiotivcn-remiscs met 
werkplaats en woningen op het terrein lluinbist aldaar. 
Daarvoor zijn ingekomen de volgende uisohrijvings-biljcttcu, 
als- A t'. Vink te Utrecht, ƒ 85,486; A. Luijendijk- te 
Maassluis, / 65,900; O. Kcij te Rotterdam, ƒ 6 6 , 6 0 0 ; T . 
YY van Kloten te l'trecht, ƒ 67,800; ,1. A. vnn Strnaten 
te Utrecht, ƒ 6 7 , 9 6 0 ; .1. Oöbe l tc Rotterdam, /'(>S,400; T. II. 
vnn Mnisru te 'stlravenbngc, /'68,872 ; K. Wnnsiuk tc A r n 
hem ƒ 68 890; J . Kuov te Amsterdam, ƒ 6 8 , 9 4 0 ; K. van 
Spanje te Sliedrecht, /'69,411; .1. W . de Leur cn M . Ver
heul te l'trecht, ƒ 69,499; V. A. van Xugteren tc \ i n n e n , 
/ 69 580- D. R. vuu Dartelen tc Amsterdam, ƒ 69,722; 

'J van dér Lip tc l'treelit, ƒ 70,280; L. O. Schande le ('u-
lenbiir" ƒ 70345; O. van Dam te Huttcrduin , / 71800 ; 
II Heuvels te Arnhem, f 7 2 8 0 0 ; D. A . vau Krevelen te 
Rotterdam, ƒ 72.943; A. (Indijk te (iuudn, ƒ 72,990; W. 
Bomert te Schiedam, ƒ 73,005; II. van der Wugt tc War
mond /' 74,600; (i. 'I'. Kam|ischrcur te A i sfoort, en \ \ . 
D Mo'wriktc Drumpt, ƒ 74,770; VV. .1. vnn Iterkuin te A m 
sterdam f 75,248; t'. W. van Cupellcu te \ hiardiugm, 
/' 73 400; '/,. 'I'. Engel te Rotterdnin, ƒ 76,000; I'. Vcrbrug-

'"cn te llr'ock, en A . Luijendijk te Waddinxvccu, ./ 77,482; 
«i van Kerkuui tc Arnhem , ƒ 77.724: W. .1. Mijnlicfl' tc 
Jutnhnas, /' 80,0110; S. 0. W . Schril tc. If otterdam , ƒ 81,300; 
\ Vermar* Mz. te Sliedrecht. ƒ 87,500. 

Op 2 « l'ebr. te Rotterdnin : het eerste perceel der werken 
tot den aanleg der R. K. begraafplaats, aau denCrooswijkseheii 
weg; bestaande in : lo. de graaf-, grond-en rijswerken, 
met ophooging van bet terrein minnelijk het eerste gedeelte, 
gelegen aaii dc zijde van het exercitieveld, zullende net an
dere deel later worden aanbesteed); 2o. bet bouwen ceuer 
oiizicliterswoning; 3o. de danrstelliiig eener reeks vnn 12 
grafkelders met overdekten zuilengang; eu -lo. de houten 
folldeerill'Z der kapel. De llitslng was dat el' 21 biljetten 
werden ingeleverd, als: .lob. l'reusthlg, te Arnhem, voor 
ƒ 1 1 7 , 0 0 0 ; ('. Bosman te Arnhem, voor ƒ 115,000; M . 
Woiitrrloo te Schiedam, voor / 108,888; .1. de lick te Har

dinxveld, voor ƒ 99,800; W. Sweta .1/. te Hardinvvclil, voor 
/'97,700; P. f!. de Jonah tc Ameide, voor ƒ 94,000; J . 
V. d. Velde te Sliedrecht, voor ƒ 9 8 , 8 8 0 ; A . Serct Jz. tc 
Sliedrecht, voor ƒ 9 1 , 0 0 1 1 ; .1. .1. Rekker tc Leut , voor 
ƒ K9.200; K. vnu Spanje te Sliedrecht, voor ƒ 85,500; A. 
'de Wildt tc Rotterdam,"voor ƒ 8 6 , 0 0 0 ; .1. .1. Visser tc Hel
der, voor ƒ 82,600; W. Zouueveldt te Schiedam, voor 

ƒ 81,800; It. vnn der Vlugt .Ir. te Warmond, voor ƒ 79,77'.': 
J . C . vau deu Heuvel te T i l b u r g , voor ƒ 77,720; O. (iul-
brnusiai te Rotterdam, voor ƒ 70,860; A. Moous tc Her-
kei , voor ƒ 76,319; -I. 0. W. Schel A z . , eu Jac. van Leeu
wen te Kralingen, voor ƒ 72,500; .1. Odbel te Rotterdam, 
voor / ,72,000; D. A. van' Krevelen en .1. V. Engel te Rot
terdam, voor ƒ 71,800 eu G . Kcij te Rotterdam, voor ƒ 70,3.10 , 
wien als Inngste inschrijver het werk terstond werd toege
wezen. 

Op 2J l'ebr., door bet polderbestuur vuu Kralingen : bet 
plaatsen vau ecu stoomgemaal tot vervanging vau het op 
dien polder iiauwe/ig windgcmanl eu wel iu twee per
eeeleu. liet en-sle perceel bestaande iu het maken en leveren 
vuu liet stoomwerktuig met ziju toebebool'l n . benevens het 
ijzeren scheprad, is aailL'ellolurit dool* deu heel* 11. Ilurtn'jh 
lleijs .Ir., fabriekallt te' Delft, Voor ƒ 12,800; het l,.;;;lr 
perceel, bevattende het daerstellen vnn het maehine-gebouw, 
kolcnluoils , en/, is n:inva nomen «looi*den heer II, llui'detibol 
timmerman, le Lekkcrkerk . voor ƒ 15,230. 

Advertentiën. 

AAXKKSTKIHNCJ. 
lu: IWHtiEMEESTKR I:N WE'I'IIIll'DKIIS V A N 

DORDRECHT, brengen bij deze ter kennisse van 
de belanghebbenden, dat op Maandag den II Maori 
aanstaande, des middags ten Twaalf ure, ten 
Raadhuizc der (leineeiite, zal plaats hebben de 
Aanbesteding van : 

H e t M A K E N v a n H o o f d r i o l e n i n o n 
dersche idene s t r a t e n de r G e m e e n t e , 
m e t de daa r toe ve re i s ch t e D w a r s 
s p r a n t e n . V e r v a l p u t t e n e n A f v o e r 
k a n a l e n . 

A l l e s m e t de L E V E R A N T I ë N v a n de 
benoodigde M a t e r i a l e n . 

liet lieslek en de Voorwaarden van Aanbeste
ding, ter Secretarie tegen betaling verkrijgbaar, 
zullen van '20 IVhiuurij aanslaande al', lol den 
dag der Aanbesteding , dagelijks , met uitzondering 
\ : iu de /omlagen, vau des morgens ten Negen 
lol des namiddags Ion Vier un ' . I e r inzage van 
de gegadigden liggen op de Secretarie en op 
hel bureau der Fabricage in de Steegoverslool. 
bij ile Vest , alwaar verdere inlichtingen te be
komen zijn. 

Dordrecht, den 10 February 1807. 
De ltiirgeineestei' eu Wethouders 

van Dordrecht, 
Dc Secretaris, De Burgemeester, 

I'. VAN DKN BRANDELER. DE BAADT. 

Verkoop eener Gasfabriek 
voor afbraak. 

De Notaris C. F. TROOST te Arnhem zal op 
Maandag 11 Maart 1807, bij inzet, en acht da
gen daarna, zijnde den 18''"'dier maand, bij toe
slag , telkens des middags ten '2 ure precies , in 
de Verkoopzaal van hef Koflijhuis de Harmonie 
te Arnhem. in het openbaar voor afbraak ver
knopen : 

D e n c o m p l e e t e n o p s t a n d v a n de b u i t e n 
w e r k i n g gestelde G A S F A B R I E K te A r n h e m , 
aau het Nieuwe Plein, beslaande in de f lebou
wen niet ib' Toestellen tot vervaardiging van (las, 
als: Ovens, Zuiverings-toestcllen , (iashouders met 
Gegoten IJzeren Kuipen eu zoo voorts. Ken eu 
ander om met de l'unileeringen te worden opge
ruimd eu vervoerd vóór 1 Juni 1SG7. 

Alles te bezichtigen dagelijks van des voor-
middags ! l tot 4 uur. 

B E C K E R &, BUDDINGH 
tc ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , U K G E N - I K , H E N A A N L E G 

V A N Spounwet iKN en Ü P E N I I A I I K W E R K E N . — V o o r t s 
de g u n s t i g bekende Seeker ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , We eg b r u g g e n enz . 

ALBUM VAN BOUWKUNDIGE SCHETSEN EN ONTWERPEN. 
Uitgegeven door cn onder liedactie van .1. II. Leliman, Architect te Amsterdam. 

De Redactie verzoekt, onder referte aan vroegere adver ten t iën , beleefd en dringend om de terug
zending aan haar adres vnn de proefplaten , die aan bare kunstvrienden sedert lang zijn aangeboden 
en verzekert dat de toezending van de tweede helft des derden deels zal geschieden, zoodra dc graveur 
aan zijne verplichtingen zul hebben voldaan. Tevens maakt dc redactie bekend, dat van harentwege 
het 3 ' Deel niet aau de huizen door een reiziger wordt rondgedragen, maar dat die colportage uit
sluitend plaats beeft met de hrec eerste deelen, op last van den beer Boekli. t'. I.. BB1NKMAN 

De iiiteekeniiig blijft alsnog opengesteld op de vroegere voorwaarden. 

•geven te Arnhem bij D. A. T1IIEMK.—Hoofdcorrespondeiiten L . VAN B A K K K N E S & C». tc Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DEK WIEL 

Tweede jaargang. P. 10 

Verschijnt geregeld iedrrei* Zaterdag bij 
I». A . T H I E M E te A r n h e m . 

Prijs f" 3 aisadta fraan p. p. ƒ f .lil. 

9 Maart 1867. 

lien s i t u e e r t «ca tost «i jiar|it(. 
sdier lea tien k n i e s ƒ - . ! • aer f f v . i . a regel 

«i /-Ai tear aegtl t l «t I » . 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEI, IMEMURS, FABUIKAFTEIf, AAMEÏÏERS& WERKBAZEÏT. 
U i t o e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A " N G E N D T J G z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN' DOESBURG!!, C. J. V A \ DOORN', J. G. VAN' OF.NDT Jr.', J . H. LELIMAN, II. LIN8F,, S. E. W. R00RDA VAN ETSINGA, H. P. VOGEL. 

REGELING VAN HET LOON VOOR 
ARCHITECTEN. 

I. 
Op de laatste algemeene vergadering der maat

schappij tot Bevordering der Bouwkunst, den '27 
en '28 Juni 180(1 te Amsterdam gehouden, werd 
de volgende vraag aan de orde gesteld : 

tin hel burgerlijk welhoek komt geen tarief 
voor ter regeling iter loonen ran tien architect. 
Hieruit volgt dat vaak zijne voorlichting mis-
biuikt wordt en dal hij — na ceel moeite en 
arbeid — zich zonder tictaling moet tevreden 
stellen, hen geregtelijkcn weg inslaan , haal zel
den veel. Dikwijls ontbreekt bij den regtcr de 
juiste waardering run het loon dal den architect 
toekomt en allerlei schijngronden, lumrteloeijende 
uit het veelzijdige en omslagligc van tien arbeid, 
die van hem verlangd wordt, zijn al ligt legen 
hem aan te voeren om hein zijn toon te ont
houden. 

» Wat is er te doen om daaraan een einde te 
maken en de reg ten van den architect op de 
vruchten van zijnen arbeid tc verzekeren? 

«Zoo het onmogelijk is hel Ilurgcrlijk Wetboek 
in gunstigen zin uit te leggen of te doen wijzi
gen, zou dan eene zomenwerking van de archi
tecten wclligt tot een doel voeren t 

»En kunnen hierbij misschien levens maat
regelen genomen worden om den architect het 
regt op zijn bestek en zijne teekeningen te waar
borgen f" 

De lezing der discussion, die daarover ge
voerd en iu het gedrukte verslag der vergadering 
opgenomen zijn, verspreidt weinig licht over 
de zaak, en de architecten, die over deze vraag 
het woord voerden, waren van zeer uiteenloo-
pende gedachten. Het kan ook niet anders of 
eene strikt proef houdende regeling vau bet loon 
der architecten behoort tot de onmogelijkheden, 
als men zich daarbij voorstelt de verschillende 
werkzaamheden, waartoe zij geroepen worden, 
allen met nauwkeurigheid te omschrijven en het 
honorarium daarvoor vast te stellen. Wij maken 
daarom de woorden, door den architect J. II. Le
liman gesproken, gaarne tot dc onze: 

»Laat ons als bouwkundigen de handen ook 
in dit opzicht ineenslaan, want van eendrachtige 
samenwerking zijn altijd de beste gevolgen te 
verwachten. Bij de wet zou het loon van den 
bouwmeester voor de vele en velerlei gevallen, 
die in het practisch leven voorkomen, naar mijne 
meening bezwaarlijk te regelen zijn en eene zoo
danige regeling zou allicht meer verkrachters en 
tegenstrevers in het leven roepen dan de tijd en 
de ondervinding ons leveren." 

Aan de weinig vruchtbare discussion over dit 
onderwerp werd een einde gemaakt, toen de 
secretaris het voorstel deed eene commissie te 
benoemen; over de wijze van samenstelling werd 
door enkele leden een woord iu het luidden ge
bracht en de heeren VV. N . Kose, J. F . Metze

laar en .1. Gosschalk werden ten slotte door deu 
voorzitter uitgenoodigd zich als commissie te 
coiistitneeren en een rapport aan het bestuur 
in te dienen, hetwelk , na ingewonnenpraeadvie-
zen iler afdeelingen, in de eerstvolgende alge
meene vergadering verslag zou geven. Aan de 
commissie werd de bevoegdheid toegekend zoo
danige personen te raadplegen als haar raadzaam 
voorkwam. 

Het bier bedoelde rapport is dezer dagen in 
druk verschenen en aan vele leden der maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst toege
zonden ; de commissie heeft getoond op het ge
voelen van hare medeleder prijs te stellen en 
wij juichen haar besluit toe om aanmerkingen 
uit te lokken vóór en aleer dit verslag in de 
algemeene vergadering behandeld wordt. Daar
door toch heeft men kans dat de discussion met 
vrucht plaats vinden, nu ieder belangstellende 
bijtijds van de denkbeelden der commissie ken
nis draagt en de gelegenheid heeft haar zijne 
aanmerkingen mede te deelen. Wij achten 
de zaak ook voor vele lezers van dit blad niet 
van belang ontbloot en wagen het daarom 
onze bemerkingen tor neder te schrijven met 
uitnoodiging aan onze kunstbroeders, die een 
ander gevoelen zijn toegedaan, ons daarmede 
bekend te maken. De zoo gewenschte publici
teit, die ook door de commissie verlangd wordt, 
zal daardoor voorzeker gebaat worden. 

in weerwil , dat bij ons dc overtuiging be
stond dat eene behoorlijke regeling van het 
loon der architecten hoogst moeielijk, zoo niet 
onuitvoerbaar is , en onze verwachtingen uit 
dien hoofde niet sterk gespannen waren , hebben 
wij het verslag hoogst onvoldaan ter zijde ge
legd. Het is waar, de commissie geeft een nieuw 
denkbeeld aan , maar bet maakt op ons dc in
druk van een tarief qiiand memo, dat zijn oor
sprong te danken heeft aan de zucht om iets 
uit te denken , dat vreemd was. 

Wij hehooren iu deze aangelegenheid tot de 
behoudende partij en zijn het gevoelen toege
daan, dat men zich vooraf tot vraag had moe
ten stellen of liet bestaande tarief niet door aan
vulling ware te verbeteren ; eerst dan als het blij
ken mocht dat dit voor geen verbetering vatbaar was, 
kon men tot het aannemen van een anderen 
grondslag overgaan. Men bedenke dat het ta
rief niet alleen voor de architecten, maar ook 
voor het publiek, duidelijk moet zijn; daardoor 
alleen kan alle misverstand vermeden worden 
en zal de rechter, bij mogelijke verschillen, 
de vordering aan de bestaande usantien kun
nen toetsen, zelfs zonder daartoe de hulp 
van deskundigen in te roepen. Dat dc commis
sie ook dit denkbeeld was toegedaan, blijkt ons 
uit bladz. '2 van het verslag, waar wij deze woor-
ken lezen : 

•Het moet dan het streven zijn om ze" (de 
tarieven voor het loon der architecten) «zoodanig 
in te richten dat zij in de gevallen. die men 

voorzien kan , een toereikend bolwerk tegen 
misbruik uitmaken; dat zij gemakkelijk te hand
haven , algemeen bekend en vooral duidelijk zijn; 
eindelijk dat zij aan de eischen der billijkheid 
in allen opzichte voldoen en ons het verwijt doen 
ontgaan van alleen te zijn opgesteld om de be
langen der architecten te bevorderen ten koste 
van die der bouwlieden." 

En wat geeft het verslag ons nu ter overwe
ging? De tarieven, in Frankrijk, Rusland en 
Engeland in gebruik, worden met dat, voorko
mende in den Berliner Baukalender achtereen-
volgons opgenoemd en veroordeeld. De commis
sie treedt daarna in meer uitvoerige beschouwin
gen over het tarief, dat op de 14* samenkomst 
van Duitsche architecten en ingenieurs door de 
Wurtembergsche vereeniging voor bouwkunde 
werd voorgesteld. (Zie Opmerker van 22 Sep
tember passato). Wij beamen het gevoelen der 
commissie dat dit tarief zich door omslachtigheid 
kenmerkt, maar kunnen onze bevreemding niet 
verzwijgen dat juist dit tarief de eer eener meer 
nauwgezette beschouwing mocht te beurt vallen ; 
de bestaande tarieven hadden daarop, naar onze 
bescheiden meening, meer aanspraak dan een 
ontwerp, cn de tijd en moeite aan den staat (zie 
blad. 13 van het verslag) besteed, zouden wellicht 
met meer voordeel kunnen aangewend worden 
om het denkbeeld der commissie door eene ver
scheidenheid voor voorbeelden toe te lichten. 
Wij willen over de min of meer juiste berekening 
van deze staat, die niets ter zake afdoet, geene 
critiek voeren en liever tot het voorstel zelf der 
commissie overgaan. 

De commissie heeft na rijp beraad geoordeeld 
niet beter te kunnen doen dan de kubieke in
houd van een gebouw, in verband tot de kosten, 
als basis van haar tarief aan te nemen. Die 
basis wordt dan gevonden als men de kubieke 
inhoud , binnen zekere vooraf bepaalde grenzen , 
deelt op de totale kosten. Dat quotient, waar
aan zij den naam van liegrootingseenheid wenscht 
te geven, moet toepasselijk gemaakt worden op 
dc vier hoofdgevallen, die zich in de practijk 
voordoen , te weten : 

1" op ruwe schetsen; 
2° op schetsen op eene schaal met voorloopige 

begroeting van kosten; 
3" op volledige plannen met bestek cn begrooting; 
4 " op plannen onder 3 genoemd met de ver

vaardiging der details, de leiding en de compta
biliteit. 

De commissie heeft verder eene tabel uitge
dacht, waarin het honorarium voor negen cathe-
goiien van begrootingseenheden cn voor elk der 
vier zoogenaamde hoofdgevallen bepaald wordt. 

A l dadelijk valt het bij vergelijking van liet loon 
voor de drie eerste rubrieken met dat voor de 
vierde rubriek in het oog, dat de zorgen voor 
het maken van details, de leiding der werken 
en de comptabiliteit zeer licht worden geteld. 
Het maken van een goed ontwerp is voorzeker 
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de hoofdzaak voor den architect, maai- naar onze 
meening hangt ook van de uitvoering veel af en 
het is in liet bijzonder de beurs van den patroon, 
die daarbij betrokken wordt, liet vordert én zorg 
èn moeite om steeds goede construction voor te 
schrijven; eene mindere oordeelkundige toepassing 
van bouwmaterialen, zoo ook slechte samenstel
lingen , hebben dikwerf den bouwheer later de 
oogen geopend en hem doen zien, hoeveel waarde 
aan eene werkelijk goede uitvoering moet gehecht 
worden. 

Hij vergelijking van het loon voor de vier 
rubrieken, vindt men dat \por ruwe schetsen 
ongeveer 25% 

voor schetsen op schaal inet begrooting 
ongeveer 5U'70 en 

voor een volledig plan ongeveer. . 75 0 / 0 

wordt betaald van het honorarium dat voor een 
volledig plan met liet houden van toezicht op de 
uitvoering, liet leveren van detailteekeningen, 
enz. gesteld is. Daar dit laatste in gewone ge
vallen vijf procent bedraagt, is het voorgestelde 
loon percentsgewijze ongeveer als volgt: 

Voor ruwe schetsen 1 '/,'/> 
» schetsen oji schaal met begrooting. 2 , / 1 ° /o 
» een volledig plan 3*/»% 

Er behoort waarlijk moed toe om voor ruwe 
schetsen, die volgens het rapport alleen uit eene 
verdeeling in plattegrond bestaan, l ' / 4 % t u re
kenen of liever gezegd, men moet wel degelijk 
van de kunstwaarde van zulk eene schets over
tuigd zijn om daarvoor zulk een loon te eischen. 

Behalve de verkeerde verhouding van het ho
norarium der vier gestelde rubrieken komt bet 
tarief ons onvolledig voor, daar er alleen ge
sproken wordt van vergoeding van reis-, ver
blijf- en vacatiekosten naar den afstandswijzcr 
van het koninkrijk der Nederlanden. Het is ons een 
raadsel op welke wijze verblijf- en vacatiekosten 
door een afstandswijzer, die alleen de distantie 
tusschen plaatsen aangeeft, bepaald worden; 
denkelijk ligt het in de bedoeling van bet rap
port om reis- en verblijfkosten volgens het bij 
bet Rijk aangenomen tarief te vergoeden , maar 
dan moeten de bijzondere bepalingen ook ver
melden , welke klasse in rekening moet ge
bracht worden. Dc vaststelling van vacatie
gelden ontbreekt ten eenenmale, en bij de veel
zijdige werkzaamheden , die den architect bij ons 
tc lande worden opgedragen, moet dit een punt 
van belang genoemd worden. 

De doorlezing van liet rapport beeft ons in de 
gedachte versterkt dat bet moeilijk is een goed 
tarief te ontwerpen en ook in het buitenland 
is men deze meening toegedaan. Wij wijzen 
daartoe op het besluit van de «cociété centrale 
des arebitectes" in Klankrijk, die zich over de 
vaststelling van liet honorarium als volgt uitlaat: 

»»Le conscil regrette qu'il ne soit pas pos
sible d'adopter, pour les honoraires des arebi
tectes , un mode de retribution basé uniquement 
sur lc mérite des projets et les difficultés de 
1'exécution, abstraction faitc dc toute considera
tion relative a la dépense. 

»»Muis reconnaissant les difficultés pratiques 
qu'un pareil mode soulèverait dans la plupart des 
cas, le conseil adopte 1'avis que I' allocation 
habituelle de 5 p. 100 du montant dc la dépense 
doit être maintenue comme moyenne applicable 
, i la généralité des travaux, sanf les modifica
tions que pourralent inotivcr des circonstances 
exceptionnelles, etc."" 

(Séance du 29 Novetnbre 1849). 
Wij willen in een volgend artikel door aanvulling 

van bet door velen aangenomen tarief, eenigszins 
aan de bezwaren trachten tegemoet te komen en 
hopen daardoor eene gedachtewisseling met an
deren uit te lokken. 

K A N A A L SPOORWEG. 
In ile laatste week der maand Januari 1.1. is 

te Londen, van de hand des hu. Chalmers, eene 
tweede en zeer gewijzigde uitgave verschenen 
van zijn werk »de Kunaal-spoorwc' toegelicht 
door kaarten en gelitliographeerde plannen , be
treffende dit onderwerp. Uit deze editie blijkt 
dat de heer Chalmers zoowel het diep leggen 
der tunnels voor zijn spoorweg, als de afmeting 
van 30 voet (9 el) diameter, heeft laten varen. 
Hij stelt thans voor een dubbel spoor aan te leg
gen, in verband met de spoorwegen van beide 
landen en geschikt tot het verkeer van treinen 
met den gewonen spoed. 

De ondervinding te Shoeburiness opgedaan, 
aangaande de duurzaamheid van ijzeren platen , 
en de aanhoudende berichten omtrent de nadee-

lige werking van zeewater op ijzeren schepen, 
schijnen van grooten invloed geweest te zijn op 
het gewijzigd ontwerp, dat thans aan het publiek 
wordt aangeboden. 

De heer Chalmers denkt nu, iu plaats van éénc 
buis, twee huizen, ieder voor onkel spoor inge
richt, als tunnels te bezigen; deze strekken zich 
van oever tot oever oj> den bodem van het ka
naal uit , en worden beschermd door een onder-
se escben dijk (embankment) van beton, waarvan 
de dwarsdoorsnede op zijne teekeningen een on
regelmatig trapezium vertoont. 

De ijzeren buizen zijn volmaakt cirkelvormig 
met een diameter van 10 Eng. voeten (4.85 el); 
de platen ter dikte van die van oen gepantserd 
linieschip der Eng. vloot. 

De cirkelronde vorm blijft alzoo behouden, 
en de buizen zeiven worden versterkt door 
ijzeren tralie-ramen, die ze omsluiten. Een hou
ten kast, uit platen van 9 Eng. duimen (0.228 
el) dikte te zamen gesteld, is aan de buitenste 
Hens dezer ramen bevestigd, en de tusschen-
i-muite geheel met beton opgevuld. De geheele 
dikte van de samenstellende deelen der buis, 
met inbegrip der laag metselwerk daar binnen , 
ter dikle van 18 duim Eng., (0.157 el), zal alzoo 
33 Eng. duimen (0.838 el) bedragen. De laag 
metselwerk van binnen en de houten kast, met 
beton gevuld, van buiten, moeten het ijzer alzoo 
tegen roesten beschermen. 

•Haar" zegt de beer Chalmer «gesteld dat de 
ijzeren buis in 40 a 50 jaar door roest verteerd 
werd , eene omstandigheid die verre van waar
schijnlijk is, dan nog zouden de beton-dijk , die 
intusschon tot cene vaste massa zal zijn overge
gaan , de houten kast eu het inwendig metsel
werk de duurzaamheid van den kanaal-spoorweg 
voor altijd verzekeren". 

Het ontwerp stelt al verder drie ventilators, 
één midden in liet kanaal, en één aan iedere 
zijde, op ongeveer eene Eng. mijl (1009 Nod. 
ellen) van iederen oever. Dc ventilator midden 
in bet kanaal zal liet aanvangspunt van het 
werk zijn, cn de plaatsing cn nederlating der 
buizen, naar de richting dei' beide oevers van 
daar uitgaan. 

Waar de bodem ongelijk is , en die ongelijk
heid zal nauwkeurig worden opgenomen, komen 
de buizen op kruisstellingen te liggen, die aan 
den onderkant der huis bevestigd, en daarmede 
nedergclaten worden, om het te diep zinken 
der buis te voorkomen; alle welke werkzaamhe
den, zoo ook de vastlegging der buizen tijdens 
het werk, de bouw der ventilators, die der 
zware ankerkisten, in de brochure van den 
heer Chalmers uitvoerig worden beschreven, cn 
met teekeningen toegelicht. 

Wij verwijzen belangstellenden dan ook, ter 
meer nauwkeurige kennisneming van het ont
werp , naar het werkje van den lieer Chalmer 
zeiven, dat bij de HH. E. en F. N . Spon te Lon
den verkrijgbaar is. Dit is zeker, dat welke 
ook de bezwaren zijn , waarop de eventueele aan-
leggers van den kanaal-spoorweg nog zullen 
stuiten, twee buizen ieder van 10 voet diame
ter, meer kans van welslagen aanbieden, wat 
plaatsing en uaneenhechting betreft, dan eeue 
buis van 30 voet wijdte, waarvan de volkomen 
cirkelvorm, hoogst moeielijk, om niet tc zeg
gen onmogelijk zou te bewaren ziju. 

Zooals reeds gezegd i s , wordt er in het ont
werp voorgesteld, om de buizen, wanneer al bare 
samenstellende deelen zijn aancengebecht, niet 
een dijk (embankment) van beton te overdekken, 
waarvan de samenstelling tamelijk overeenkomt 
niet die, welke door den heer M. E. de Gamond, 
Fransen ingenieur, voor den aanleg van eilandjes 
in bet Kanaal is voorgesteld. 

Wat overigens de nauwkeurige opneming van 
den bodem der zee in liet Kanaal aangaat, de uitne
mende resultaten der proeven vau den heer 
Bazin , die op eene diepte van 300 voet, photu-
graphische afbeeldingen van onderzeesche voor
werpen heeft kunnen nemen, laten niet toe, 
aan het weigel ukken van dezen voorbereidenden 
arbeid te twijfelen. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
In de bekende fabriek van Krupp, te Essen , 

wordt thans een pletmolen in werking gebrugt, 
die alles wat er van dien aard bestaat zal in di 
schaduw stellen. Hij zal bestaan uit een paar 
rollen van 27 Voet lang en 5 voet iu diameter , 
elke rol meer dan 100,000 Ned. ponden wegende 

De heer Krupp stelt zich voor, "hiermede staal
platen te vervaardigen, groot genoeg om een 
stoomketel uit één stuk , of liever uit eene en
kele plaat, te maken. 

— In New-South-Wal es (Australië), is de eerste 
locomotief voltooid. Op den I5'1™ November I. I. 
zijn daarmede op de lijn Redfern-Pyrmont aldaar 
proeven genomen, die met goeden uitslag zijn 
bekroond. 

— Het verkeer op den Egyptischen spoorweg 
is inderdaad verbazend. Enorme hoeveelheden 
Europeesche goederen, voor Indie bestemd, gaan 
over de Suez-lijn, en de verzending van katoen 
uit Bombay is daaraan evenredig. Voor goederen 
in gewoon verkeer, en niet matigen spoed is 
eene vermindering van vracht van 25"/,, ingevoerd. 

— Sommige spuorweglijncn in de moerassige 
streken van Toscane en Home leveren niet bet 
geringste voordeel op , en dekken zelfs niet eens 
de kosten van exploitatie, terwijl die van noor
delijk Italië, die dc beste is van liet Schiereiland , 
23,37 1 francs per dag en per kilometer opbren
gen, d. i . een weinig meer dan de minst voor-
deelige Eransche lijn en iels meer dan de slechtste 
Duitschc. Voorts geeft de ltaliaansche Contraal-
spoorweg 12.514 franc 
de Calabro-Siciliaanscbe spoorweg. 8.002 » 
de zuidelijke lijnon gemiddeld . . 8.040 » 
per dag en per kilometer. Hoe meer men hot 
zuiden van Italië nadert, hoe minder leven en 
verkeer. (Engineer). 

— De stad Coburg, in Canada, wordt verlicht 
door gas, dat uit worteleinden van dennen- en 
andere hoornen , spaanders, zaagsel, beenderen 
en ander afval gestookt wordt. 

Eene vermindering van ecu dollar, / '2 .50, per 
1000 kublieke voeten gas, is het onmiddellijk 
gevolg dezer nieuwe uitvinding geweest. 

Men verzekert daarenboven, dat de toestellen 
ter gasberciding veel eenvoudiger on dus voel 
goedkooper ziju dan bij het stoken van steen
kolen-gas. 

— De tentoonstellingsgebouwen van 1851 te 
Londen besloegen eene oppervlakte van 71.000 
vierk. yards, (1 yard — 0.933 N . el) en kostten 
7.500.000 francs; die van 1855 te Darijs namen 
115.000 vierk. yards i n , en kostten 11.000.000 
francs; die van Londen in 1802 - 120.000 vierk. 
yards, kostten 15.000.000 francs; en die van 
1807 te Darijs beslaan 140.588 vierk. yards en 
vorderen eene uitgave van 20.000.000 francs. 

— A l de slads-(.\letropolitau) spoorweglijnen van 
Londen hebben thans hot smalle spoor aange
nomen , en allen zijn ze belegd met stalen in 
plaats vau met ijzeren rails. De opbrengst van 
bet verkeer op die lijnen is in 1800, met ge
middeld 0000 gulden per week , toegenomen. 

— De onderaardscbe spoorwegen iu Londen 
vermenigvuldigen zich buitengewoon, en het ver
keer op die wegen neemt zulk een verbazenden 
omvang, dat ieder plan voor zulk een spoorweg 
bij de geldmannen met ingenomenheid wordt 
ontvangen. 

De Metropolitan-Railway, slechts over eene 
lengte van 4 Eng. mijlen, 1 ' / , uur gaans, geo
pend, eu nog niet eens tot iu hot hart van de 
City reikende, vervoert meer passagiers dan do 
Great Eastern-spoorweg, met zijne 005 mijlen 
lengte; dan de London- en South-Western, met 
513 mijlen; of de Midland met zijne 041 mijlen; 
terwijl do ontvangsten voor passagiers-biljetten 
van dien Metropolitan-spoorweg per mijl en per 
dag 50"/,, hooger zi jn, dan die van al de zeven 
spoorwegen , welke van alle doelen des lands op 
Londen uitloopen te zamen, pee mijl en per dag 
berekend. (Engineer). 

— De eigenaars van de Kdiniind-steonkoleniirijn 
bij Barnsley zijn voornemens een blok steenkool 
naar do pai'ijsclie tentoonstelling te zenden , het
welk de zwaarte hooft van zeven ton en de hoogte 
van 10 voet. 

De opening der tentoonstelling zal naar alle 
waarschijnlijkheid eerst op 1 Mei plaats hebben. 

— Mr. Dage, een Engelsen bouwkundige heeft 
een ontwerp ingediend, om alle straatwegen van 
Engeland in (tramway's" te veranderen, dooi' 
middel van strekbalkeu van gecreosoteerd hout; 
en die door eeu bijzonder soort vau locomotieven 
te doen berijden. Engineer. 

— uLe clieuiiii de Ier de l 'Est" in Frankrijk, 
wordt thans bereden door dorde klasse rijtuigen 
van een nieuw systeem. Die rijtuigen bestaan 
uit twee verdiepingen , te samen zitplaatsen vooi' 
80 personen inhoudende. (Jok worden in Frank
rijk proeven genomen met spoorwagens naar In'1 

Amerikaansch systeem ingericht. Personen, die 
den geest van bet Fransche volk meenen te ken
nen, voorspellen dat bet Ainerjkaansclie rijtuig-
stelsel niet aan de Eransche natie bevallen zal. 

— Het aartsbisschoppelijk paleis te Bordeaux 
zal een zijner zalen afslaan tol oen wapen-museum. 
De muren zullen daartoe m o l tooneelen uit veld
slagen beschilderd worden, en wel luoneelen dos 
tweeden keizerlijks ; t. w. de slag van Sol foci no door 
Dccaen; de inneming van Puëbla door Jauet-
Lange; de slag van Magenta door Neufville en 
de bestorming van Sehastopol door Duinaresq. 

(lil. Zeitung.) 

II 1 N N E N I, A N D. 
— De door Kopeke aanbevolen constructie om 

boogbruggen in den midden en aan de einden 
aan scharnieren le bevestigen, is voor het eerst 
toegepast bij d o brug over de Unterspree iu den 
verbindingsspoorweg der stations te Berlijn. 

De grootste opening van die brug is 52' 3" 
of 10.35 E l , de brugleggers zijn geconstrueerd 
van plaatijzer met schacniecstakken van gegoten 
ijzer. 

Belangstellenden kunnen wij verwijzen uaar 
Erbkain's Zeitschrift lui ' llaiiwoson van 1811(1, plaat 
38—41 , alwaar die brug geheel gedetailleerd i s 
voorgesteld. 

— Volgens h e t ïtullclin du muscc de l'lntlits-
trie van Febr. 1800 wordt h e t witter (volgens 
het systeem van M . Aerts) als smeermiddel van 
spoorwagenasseu aangewend op d o Oostelijke Bel
gische cn d o Engelsche Noord-Ilostlianen. 

— Hel geluid tloor trilling op f cleg ra afd ra den 
teweeg gebracht, kan volgons l.ill'ajous en Fromen! 
weggenomen worden door houten dempers van 
0.40 a 0.50 el lengte nabij e l k ophaugpunt van 
de draad door middel van schroeven op d e draad 
vast te klommen, zoodat zo oven a l s houten 
klommen, die voor waschgoed gebruikt worden, 
aan den draad hangen. 

— Te Darijs zijn tegenwoordig moor dan 100 
straat-reinigingmacliinos werkzaam; werktuigen 
die, door een paard getrokken, hot werk van 30 
man verlichten. 

Wanneer zullen d i e eens in onze steden be
proefd worden? 

— Een I J z e r d r a a d tijdens h o t doorstrooineti van 
Voltaische o l e e l r i c i t e i t , of z e l f s kort daarna s p i 

raalvormig opgerold wordende, wordt magnetisch. 
Wordt de draad als eene rcchls-looponde spiraal 
gebogen , dan wordt hot punt waar d o electrieke 
stroom do draad binnentreedt, de zuidpool; in 
het tegenovergestelde geval d o noordpool. 

De draad tijdens het doorstroomen der elec-
triciteit, uaar twee verschillende richtingen op
gerold wordende, d. i . de eene helft rechts en 
do andere helft links , dan verandert de polariteit 
uaar de richting van den draad. 

R o t t e r d a m . Bij d o lioomsch-Katholickc ge
meente hier ter stede bestond reeds sedert lang 
de wensch naar liet bezit eener eigene begraaf
plaats. Wegens het gemis van een goed gelegen 
terrein, zoowel als door andere omstandigheden, 
bleef men evenwel steeds in afwachting van meer 
gunstige omstandigheden om dat verlangen te be
vredigen , tot zich eindelijk de gelegenheid aan
bood tot aanleg van liet terrein der voormalige 
buitenplaats Groenendaal, aan den Crooswijk-
schen weg. Dit terrein heeft een aantal jaren 
gediend tot kerk en klooster van de broeders der 
Franciscaner-orde. Toon nu ongeveer vier jaren 
geleden dat klooster word opgeheven , werd er 
uit de gezamenlijke Itottordumschc parochiën eeue 
commissie van geestelijken eu leeken benoemd , 
om mede te werken tot de verwezenlijking van 
don wensch naar eene afzonderlijke begraafplaats 
op dat terrein. De pogingen dier commissie lijn 
thans in zoover geslaagd, dat dc aanbesteding 
heeft plaats gehad van een gedeelte van het 
werk, naar het ontwerp van den heer II. J. van 
den Brink, architect te Driebergen, lieeds ter
stond ontwaart men in dit plan, dat de ont
werper de i i n • • 'ii-IijUIu-I• 1 der zeer ongelijkmatige 
gedaante van het terrein op uitmuntende wijze 
is te boven gekomen, door er een regolmatigen 
langwerpigen vijfhoek van te maken, van voren 
naar den weg spits en aan de achterzijde rond uit-
loopendc. Die geheele binnenruimte wordt iu 
navolging der Campo Santo te Munchen, omzet 
"iet een open overdekten zuilengang of arcade, 
ter hoogte van ruim 5 Ned. ellen binnenwerks, 
afgedeeld in gelijkmatige vakken, elk met eene 
statige portique in het midden. Deze arcade dient 
tot overdekking der gemetselde grafkelders, die 
langs deu rand van bet terrein worden aange

legd , cn tevens tot beveiliging dei daarop te 
plaatsen gedenkteekonen en grafsieraden, terwijl de 
achtermuur dan te gehjker tijd dient tot afsluiting 
rondom de geheele begraafplaats. De geheele gang, 
tor breedte van 4 Ned. ellen (zijnde elke tra
vee 3 Ned. ellen breed) , wordt dus zoodanig 
aangelegd, dat men op het binnenterrein staande, 
de bloede op 158 zuilen rustende booggewelven 
overal met de opeue voorzijde vóiir zich heeft. 
In het middenpunt van bet terrein , hetwelk ge
heel als plantsoen zal worden aangelegd , wordt 
eeue kapel opgericht in Romaanschen stijl en in 
het voorfront prijkende niet twee hooge klokko-
torens. Dit gebouw vormt de gedaante van een 
kruis, waarvan de drie armen met halfronde 
absides zijn uitgewerkt , eu is er op ingericht 
om 400 personen behoorlijk te kunnen bevatten. 
Onder de geheele kapel door loopt een crypte of 
onderaardsch verwulf, bestemd tot grafkelders 
voor de geestelijkheid. De ingang daarvan is 
onder het altaar door, doch buiten de kapel 
aangebracht, terwijl de constructie zoodanig is 
ontworpen , dat die grafplaatsen geheel blijven 
afgescheiden van het gebouw zelf'. Terwijl alzoo 
deze toekomstige rustplaats dor dooien, door 
eene doelmatige rangschikking vau gewelven , 
kelders, graven en boomgewassen, van binnen 
een geheel ander voorkomen zal hebben dan over 
'talgemeen de doodenakkers Inerte lande, wordt 
er tevens voor gezorgd om haar van builen een 
waardig aanzien lo geven. Ten dien einde wordt 
de ingang aan don Cruoswijkschen weg, in het 
luidden met eene portique , gellankeerd niet twee 
gebouwen, heiden mede iu Romaanschen stijl en 
vorm. liet eene is bestemd tot directeurs-woning 
en het andere tot eene zaal voor familien, vrien
den en bekenden, die aldaar samenkomen om 
hunne afgestorvenen de laatste ecre te bewijzen. 
Onder bet eene dezer gebouwen wordt oen sous-
terruin ingericht tot bewaring van en geregeld 
toezicht op lijken , welker begrafenis men uit 
vrees voor schijndood of om andere rodenon 
Wenscht uit te stellen. Wanneer derhalve het 
plan iu ziju geheel is uitgevoerd, zal het een 
niet het ander een schoon geheel vormen. 

— Voor de betrekking van fabriek-landmeter 
bij bet Hoogheemraadschap vau den Krimpener-
waard, op eene jaarwedde van f 800.— worden 
sollicitanten opgeroepen. 

OPBRENGST VAN SPOORWEGEN. 
Vervoer over tien Ncdrrlulidsclicn neutraal-spoorweg, 

gedurende de maand Januari 1867. 
Reiziger*, aantal 15,1*4, opbrengst. . . . ƒ 14,542.0:1 
Bagage, kilo 57,074 473.56 
Goederen 7,017,07'/i 
Vee, paarden eu rijtuigen 850,15 
Diverse 480.68 

Totaal . . ƒ 23,872.4"'/, 
ƒ 24,H4:l.745 

28,872.49s 

Opbrengst Januari 1K66 . . . . 
1867 . . . . 

minder in 1867 ƒ 1,471.25" 

— IIet vervoer over den Nederlnildselicll Kliijiispoorvveg 
heeft in ile maand Februari opgebracht: 

aan reizigers ƒ 88.30-1 
„ goederen 49.557 
„ direct verkeer vau reizigers cu gncdercu . ,, 112.410 

'l'e znincu . . . ƒ 250.301 
Verkeer en ontvangst gedurende dc maand November 

van de Belgische Staatsspoorwegen, 
reizigers 18(14 1865 186(1 

der eerste klasse 
.. tweede „ 
., derde „ 

kinderen, militaire 

reizigers 
bagage 
koopiuunsgoeil. 
geldartikeleii 
rijtuigen 
paarden cu vee 
diverse baten 

51.4N2 
85,(109 

544,055 
l l , enz. 21,075 

53,619 
101,166 
648,589 
23,848 

827,222 ncii 701.821 
Ontvangsten. 

848,276.50 935,721.12 

68,546 
112.560 
717.202 

5,5(19 

903,877 

3(1,543.; 
1,686,339.(16 

11,721.69 
1,147.80 

33.423.05 
50,136.77 

34,547.95 
1,738,152.80 

12,375.05 
1,178.86 

38,956.75 
105,020.54 

913,659.07 
30,176.26 

1,797,333.49 
14,635.55 

888.93 
45,597.07 

108,104.30 
l-.laal 

opbrengst der vo
rige maanden ,, 

totaal over 11 111. ƒ 

ƒ 2,667,589.21 2,866,853.07 2.910,395.27 

„ 28,236,094.09 29,704,317.89 29,156,818.21 

30,903,683.30 32,571,170.90 32,067,213.48 

AMSTERDAMSCIIE BRIEVEN. 
(Vervolg van bladz. 37./ 

V. De afdceling Amsterdam van de Maat
schappij tot bevordering der Houwkunst gaat de 
zeven vette jaren tegemoet. Do voorzitter Dr. Roll, 
en de secretaris II. Molemans, traden na volbrach
ten diensttijd voor goed af en stelden zich niet 
weer verkiesbaar. Beiden werden tot honoraire 
loden benoemd. De viee-voorzitter .1. II. Leliman 
verzocht nok al buiten aanmerking te blijven voor 
deu post van voorzitter. Nu onderlinge complimentjes 
te hebben gewisseld, heeft de vergadering tot voor

zitter benoemd de heer J. Gosschalk, tot secre
taris de heer N . Redekei' Bisdom, beide archi
tecten alhier, en de eerste nog ingenieur daar
enboven, 't Spreekt van zelf, dat met zulke 
elementen, de afdeeling zal groeien, en de ver
gaderingen minstens geregeld door 100 van de 
150 leden zullen worden bezocht. — Waar kan 
men heter zijn, dan bij zijn beste vrienden? 

Wij zijn dubbel eu dwars overtuigd , dat iu de 
afdeeling nog veel te doen blijft, eu ofschoon de 
menschelijke maatschappij, met haar zoo beden
kelijk practisch materialisme, voor ons geen 
voorwerp van vergoding i s , en wij met hare ge
brekkige openbare inecning over de bouwkunst 
volstrekt niet boog wegloopeu, moeten wij de 
afdeeling en haar leden met kinderlijke vroomheid 
herinneren, hoogst voorzichtig te zijn met de 
toepassing van theoriën, waarvan de practijken óf 
niet bekend zijn, 6fbuiten baardoel liggen. Vooral 
blijve de waardige thesaurier voor de goede orde 
iu zijn budget waken. Hij blijve een zelfstandig 
bestuurder , die zeggen kan : »non me cuiquam 
mauctjiavi," dat i s : aan niemand heb ik mij 
verkocht. 

VI. Van do afdeeling hierboven genoemd, en 
haar bestuur, springen wij op de kerken der 
Nederduitsch Hervormde gemeente alhier, die onder 
het bouwopzicht van den bekwamen architect 
I'. J. Hamer, van tijd tot tijd opgeknapt en zeer net 
onderhouden worden. Wat wij van die kerken 
hebben nicé te deelen , is ditmaal minder over 
haar kunstgehalte dan wel over de ellendige ge
bouwtjes, die ze omringen en ontsieren, liij do 
meesten heeft men van eiken hoek partij getrokken, 
hetzij door tusschen de conterlbrton een tabaks-, 
speelgoed-, graveurs-, scheerders- of ander winkeltje 
te bouwen , hetzij door die ruimte aan een sleper 
te verhuren, die er een paar knollen neerzet, 
't Is ergelijk te zien, hoe de schoorsteenpijpen 
van die kosters woningen cn van die winkeltjes 
tot op eene hoogte zijn gebracht, waarin ze vrij 
in het firmament staan, maar het is nog erger
lijker dat de bouwcommissie uit den kerkeraad 
geene middelen beraamt tot opruiming van al dien 
barakkenboel en wanstaltigheden, rondom bijna 
ieder kerk der Nederduitsch Hervormde gemeente 
alhier gebouwd cn bewoond. Men moet de «Ma-
nucl <Tarchitecture réligieuse van J. I'. Smit, 
3« tiartie. chapitre V I I , pag. 121," eens nalezen, 
en zou geen kwaad doen eene vertaling hiervan 
aan ieder lid van de kerkbesturen in Nederland 
toe te zenden, wel te verstaan als present-exem
plaar, opengesneden en vrachtvrij aan huis be
zorgd. 

L . 3. V. is gekomen op bet gebied van wel
daad, kerk, armen en weezen, eu biedt den 
Eerwaarden heer oud-diaken G. II. Kuiper zijn 
dank, dat hij over het weeshuisplan dor Neder
duitsch Hervormde gemeente alhier, zijn licht 
niet onder de korenmaat wegstopte. Zijn woord 
zal veel goed doen voor dc collecte van zes ton, 
waarmee de collectanten voor den weeshuisbouw 
druk bezig zijn. 't Is voor De Opmerker eene felici
tatie waard, als autoriteiten ongevraagde, maar 
krachtige medewerking komen verleenen. Zooals 
de lezer zal gekloven, gaven wij in n". 40 van het 
vorig jaar, een «kort bericht" betreffende eene 
weeshuiszaak, stipt wéér zooals wij dat hadden 
vernomen. Dat bericht, ook door den heer 
G. II. Kuiper •interessant" genoemd, schijnt hom 
toch wol een weinigje te hebben gehinderd. Waar 
Ergernis aan de schrijftafel gaat zitten, daar 
loopt Beleefdheid en Duidelijkheid wel eens meer 
dc voordeur uit. De heer G. II. Kuiper gaat op 
den loop, noemt information, hoort natuurlijk de 
zaak anders vertellen, valt de heer L . 3. V. in De 
Opmerker n". 2 van dit jaar midden iu de rede, 
zegt «abuizen" te. herstellen, dat braaf i s , schijnt 
als kerkautoriteit voor 350 kerkvaders het woord 
te voeren en kent zich «par excellence" het 
recht toe, uit eene vergadering te klappen. 

Dat alles is voor zijne rekening, maar wij zijn 
toch verwonderd geweest, dat de heer G. II. K u i 
per apodictisch spreekt, zonder zijne bron te 
vermelden, of een extract der notulen en perka
menten over te leggen. Wij willen wel uit 
beleefdheid aannemen dat het kantoor zijner ills 
formation beter was dan het onze, maar omdat 
le lieer ( i . II. Kuiper goed vindt niet te zeggen, 

of behendig verzwijgt wat waarlijk ook «interes
sant" was, is het ons aangenaam de navolgende 
punten — ter verduidelijking van zijn deftig 

'hcijven —ter ernstige bepeinzing aan te bieden. 
1". Sedert jaar ou dag sprak do bouwkundige 

Aiiisterdamsche wereld over hot plan tot het uit
schrijven vau eeue weeshuispi ijsvraag. Neen , 
zegt de heer Kuiper, dat plan bestond niet bij 
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: 
: 

de diaconie, — dat zijn de 225 dienstdoende en 
oud-diakenen te zaüin , — maar dat plan «kan 
een voorstel worden van latere overweging." Hoe 
vleiend gesproken voor den benoemden bouw
meester en zijne warme vereerders. 

8°. L . 3. V. was van oordeel dat 10"/,, bouw
kundigen onder de kerkvaders al veel was, en 
die zijn te noemen. Neen zegt de heer Ci. H. K u i 
per , er zijn niet veel of geen bouwkundigen 
in de weeshuis-commissie. Des te slimmer voor 
de bouwkundige zaken, die zij te behandelen 
heeft, antwoorden wij hem zeer beleefd. Over 
veel en niet veel is zeef veel te twisten. 

3". Zóó en zóó is men te werk gegaan hij de 
nominatie voor architecten, berichtte I,. 3. V. Neen, 
zegt de beer G. II. Kuiper. Kerst is een zestal 
benoemd. — Hij verzwijgt de namen van dat zes
tal. Wij zullen ze voor hem noemen. Het zijn 
naar het alphabet de navolgende bouwmeesters: 
A. N . Godefroy, I'. J . Hamer, J. II. Lel iman, 
dat zijn er drie, en J . van Maurik, ('.Outshoorn 
en sommigen noemen G. II . Salin . anderen 
W . A . Froger, en t l . 11. Kuiper — dat zijn er 
dus zen. 

Waar is het bewijs van den beer G. II. Kuiper, 
dat de keuze uit een vooraf opgemaakt drietal 
is geschied ? Wij vragen notulen, perkamenten 
en geen noords." 

4". Niet ieder diaken heeft, in deze tcere zaak 
meAgestemd. «Slechts een klein getal waren leden 
der weeshuis-commissie", zegt de heer Kuiper, cn 
verzwijgt dat getal. Het waven er zes. Dat 
belet niet dat de overige 21 1) heeren diakenen, die 
bouwkundig waren , cn veel omgang met archi
tecten hebben gehad, dat zestal gecommitteer
den kunnen hebben bewerkt. en misschien op 
hun invloed gehad hebben. 

5°. «Men zegt," zei L . 3. V , oer heeft zich 
een bouwmeester-onderkruiper aangeboden , om 
het weeshuis voor niets tc bouwen." Van dat 
woordje een . maakt de heer G . II. Kuiper geen 
en zegt dan N E E N . L . 3. V. herhaalt nu ten 
tweeden male , dat zich wel een bouwmeester enz. 
De heer G . H . Kuiper heeft abuis en is gebrekkig 
ingelicht. Dat pleit niet voor zijne overige * ver
duidelijkingen." 

6". In sub. 3 zijn reeds de namen van de uit
verkorenen bouwmeesters opgegeven. — Weet de 
heer G . II. Kuiper ook soms op te sporen, met 
hoeveel stemmen meerderheid de benoeming is 
geschied 1 Wij weten het. Het getal stemmen 
door L . 3. V . expres Ie groot opgegeven, kan 
immers pondspondsgewijze en zonder het minste 
bezwaar voor de betrekkelijke waarde worden 
verminderd, tot zoo klein als de heer G. II. Kuiper 
bet noodig zal oordcelen. 

7". Er is geen enkel deskundige in dc weeshuis-
commissie van twaalf personen. Geen enkel kerk
vader of diaken, die bouw- en tevens weeskundig 
is! Zou men dat wel willen cn mogen gelooven, 
en mag men aan de nominatie en de keuze, na 
de verklaringen van den heer G. 11. Kuiper wel 
een te groot gewicht hechten, tenzij de ntet-des-
kundige leden aan de wel bouwkundige niet-leden, 
om inlichting hebben verzocht? — Zou de heer 
Kuiper het niet eens zijn dat van de genoemde 
architecten bet diegenen in dc geheime weeshuis-
vergadering het verst hebben gebracht, die niet 
tot zijn kerkgenootschap behooren / De heer 
G . II. Kuiper weet biervan cn van de toedracht 
der geheele zaak stellig meer dan hij zegt. En 
als op den koop toe, zeggen wij : 

Het wordt den heer G . II. Kuiper , door den 
heer L . 3. V. met eerbiedige hoogachting ver
zocht, hem L . 3. V. voortaan in zijn Opmerken-
mail niet meer te «onderkruipen;" hem L . 3. V . 
de tijd tot uitspreken te gunnen, en zijne be
loofde L A T E R E wceshuisberichten, op heden of 
vroeger niet aan de orde, met eenig passend 
geduld af te wachten. W i l de heer G . II. Kuiper, 
ons vergasten op de vluchten van zijne talen-
,ten, (') hij zegge met zijn vriend L . 3. V : zijt 
j \ W c van valscbc zaken, en eeren wij onze pro-

, '•• feten. '. 
•*'.'••_: Tót een volgenden keer, geachte lezer. — Zijt 

igrOet van hem, die voortaan de eer zal hebben, 
'rieven te onderteekenen als: 

CU 'iL^Amsterdam , 14 Januari 1807. L. 4. V. 

L. 4. V. heeft met blijdschap bemerkt, dat de 
brieven van L . 3. V. in I860 menig loerend argus

ogen Jupitersblik tot hem hebben gelokt, 
daarvoor, uit den grond zijner ziele, 

dtie acht deze locale weeshuis-historie vol-
en hoopt VU meerdere, mededeelingen 

verschoond te blijven. 

Aan ie Redactie van De Opmerker! 
Iu uwe laatste couraut komt onder Arnhem het bericht 

voor, dat de commissie over dc regeling ecuer betere^beta
ling van den architect in Nederland , „hare voorslag" (lee-
lijk germanisme) aau de „ leden van de maatschappij tot 
bevordering der Houwkunst" heeft toegezonden. Wij mee-
ncu zeker tc zijn, dat de commissie dat niet lieeft i/edaan , 
en die toezeudiug slechts heeft beperkt tot de heeren archi
tecten iu ons land. Vele bestuurders der maatschappij heb
ben dus die belangrijke brochure niet outvangen, omdat zij 
geen architect zijn. 

Wij hebbcii het jaarverslag over Ihfi.i van dc genoemde 
maatschappij aandachtig herlezen, cu zijn vau oordeel, dat 
de commissie hnrc beuoeuiiug in eeu ziu heeft opgevat, die 
geheel iu strijd is met de opdracht haar, namens de verga
dering door het Bestuur gedaan. 

Oli kolom 411 van dat verslag »taat tc lezen, .,dat de 
commissie dc bevoegdheid heeft zich zoodanige personen 
toe te voegen of te raadplegen , welke zij voor de zaak van 
bcinug senten, onder bepaling dat zij uiterlijk vóór het 
einde vau het jaar I8l>li, linar rapport iudii-ue anu het be
stuur der maatschappij, hetwelk , na ingewonnen preadvie
zen der nfdeelingeu enz. (dat is zeker hij de personen . die 
het bestuur zich wensehte toe U' voegen), daarover iu dc 
eerstvolgende algemeen* vergadering (dat is die in dit jaar 
te houden) zal verslag geven." 

Dc commissie heeft goedgevonden anders te handelen; 
zij laat het rapport fvuor liai-e rekening) drukken, verspreidt 
in 1'cbrunri 1807 dat rapport ouder de architecten, vraagt 
hun inlichting, eu aanmerkingen, zal van deze gebruik 
maken zoo zij dat verstaat, cn daarna hare „eimhiunnhnje," 
eenige maanden over zijn tijd indienen . opdat het bestuur 
geene gelegenheid hebben zul , de nfdeelingeu eu anderen, 
om adviezen te vragen, eu zeer natuurlijk zijn preadvies 
ter algemeene vergadering' niet kau doen hooren, zooids 
het verslag meldde. 

Dat alles schijnt door de commissie vrij aardig te zijn 
overlegd, maar wij verwachten dat het bestuur \m\ zijn 
recht zal gebruik maken , om het rapport — ten minste dit 
jaar — voor notificatie aan tc neiiieu, en het niet cru„t en 
op zijn gemak iu navolging van de commissie te kunnen 
overwegen. 

In iedere zaak, die van de maatschappij uitgaat, hebben 
alle leden — architecten of uiet — hun zeer bepaald recht 
vau advies geven. Wij achten het tegenover de leden , die 
omdat zij ften architecten-patent hebben, ook geen „voor 
slag der commissie" hebben bekomen, wel wat onbeleefd , 
huil oor.lecl niet tc vragen, tc meer omdat zij de commis
sie hebben helpen benoemen, en moeten bijdragen tot liet 
vergoeden der reis- en verblijf kusten, die de „herhaa lde bij
eenkomsten te 's-llagc en tc Itotterdaiu" onvermijdelijk na 
zich zullen slepen. 

Wij vereenigen ons geheel cn al met het voorloopig oor
deel in uw blad over dezen commissie-arbeid gegeven. 

Ken meer ingewikkeld en onjuist voorstel als dat der H H . 
Hose, Metselaar en Gosschalk is — onsea bedunkens niet 
uit te denkeu. — He niociclijkhcdeu die uit eene betaling 
/,ir taliiei el, voor den architect kunnen voortvloeien, even 
alsof een gebouw cene baal wol, eene khvt thee, een hoop 
balken, ecu tas stecucu is, zijn uiet te overzien. 

Wij sporen tot dc meest mogelijke voorzichtigheid aan, 
met in deze schriftelijk te advisceruu, cn zijn van ineening, 
dat ieder architect, die niet een „prettnt-toortlag" is be
voorrecht geworden, zeer goed zal doen, met aau de com
missie te schrijven : ik vereeuig mij int of ik vereenig wij 
uiet met de regeling van het loon, zooals die door u is 
vuorgcsteld. Het stilzwijgen mocht de commissie eens doen 
besluiten, om iu haar eindrapport, aau bet bestuur iu te 
dienen uiterlijk voor ultimo December IHlid, te doen druk-
kcu: wij hebben geene aanmerkingen i-iltyangen van hen, 
die wij ons rapport zonden en daarom -ij» tdlen het met 
ons eens. 

Met dc opneming vau bovenstaande rrienaechappeujke 
raadgeving in „dat blad" , zoonls de commissie op bl. 12 
zegt, zult l i K d . verplichten: 

Ken lid vau de Maatschappij tot Bevordering 
der Houwkunst, aan wicu het kostbaar gedrukte 
brouillon-rapport bekend is. 

A. 1 Mnart '67. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen 

M a a n d a g , II Maar t . 
Ten 11 ure, in het Heeren-bogcment tc Kdnni: eenige 

herstellingen aan de buitenmuren vau liet kerkgebouw. 
Ten II ure, bij 1'. J . dc lioer tc Leeuwarden: het stich

ten vnn ecu groot fnbriekgebouw aau de 1'otmargc aldaar. 
In het gemeentehuis te Sappcmcer: het bouwen ecuer 

rijks buogerc burgerschool aldaar. 
Ten 11 ure, op het gemeentehuis te s Bosch : het maken, 

leveren cu plaatsen van bet benoodigil ameublement eu ver
dere werken voor dc inwendige Inrichting van de rijks hoo
gcre burgerschool aldaar. 

Ten 12 ure. teu rnadhuiz.e te Dordrecht: liet makcu vau 
huofdriolcli iu onderscheidene straten der gemeente, met de 
daartoe vereisebte Dwarssprauteu, vcrvalputtcn cu afvoer
kanalen. . . . . . 

Teu 12 ure, ten gcmeentehliizc te Kniuliiiu : net doen 
vau belangrijke herstellingen aan de brug over de Koudil-
mcr vaart teu noorden van dat dorp. 

IIIn-.Lot 12 Maar t . 
Teu 1 2 ure , door het H. K . par. kerkbestuur vau Soe-

termcer eu Zegwaard, (prov. Zuid-lluUuudi iu de Zwaan tc 
Soetcrmecr: het bouwcu van eeue nieuwe pastorie euz. 

Ten I ure , iu het logement de Kroon te Haarlem: het 
verhougcu vau dc lage gedeelten van deu jaagweg laugs de 
Itingvaart, met dc bermcli langs dieu weg. 

Ilulidcrde.il . 14 Maar t . 
Teu IX ure, aau het ministerie van binnculaudsche zaken 

te 'sGravenhage: het leveren vau 24,00(1 eiken dwarsliggers, 
100 000 greeuen dwarsliggers iu 8 pereeeleu. . 

Teu 1 ' . ure, aan het gebouw van het provinciaal bestuur 
tc Haarlem: lo. het vervangen vnu hnvcubcschnciing door 
bazaltmuiir eu bet onderhoud der Itijkshavcuwerkeii te Mo
dem b l ik , gedurende de jan-u 18I'>7. IS6K en 1 8 « t ; 2o. liet 
onderhoud der Uijkshaiciiwcrkcn cn Zeeweringen op het 
eilaud Markeu, van 1 April 1867 tot :il December T t ê W i 
:iu het aanleggen eener telegruafgclciduig iu ijzeren buizen 
ouder den groud te 1'uruiereiide, tusschen bet telegraaf-
kantoor eu den kokerpnal bij de Bec inster i ï l igs loot aau het 
eind der kauaalkade, bcueveus het wegruiineu eu opbergeu 

van het gedeelte der besteaude telegraaflijn, hetwelk doo 
die geleidiug wordt vervaugen. 

V r i j d a g , 15 Maar t . 
Ten 1 0 ure, aau net lokaal vau het provinciaal bestuur 

te Middelburg: het aauleggeu van werken op het straudaau 
de Oude Hoeve, uoordwestzijde vau het eiland schouwen. 

Teu 1 ure, in bet gemeentehuis te Waarde (Zeelaud;: het 
bouweu eener gemeenteschool. 

Ten 1 ure, iu het logemcut het Wapen vau Gelderland 
te Gclderinalsen: het bouweu der .Neder-Bctuwsche beet-
wortelsuikerfabriek. 

Donderdag-. 21 Maart . 
Ten 12 ure , in een der lokalen van het miuistcrie vau 

biiiuculandsche zakeu te 'sHage: het maken van gebouwen, 
verhoogde lus- eu Ladiugplaatseu, wachterswouiugeu eu 
verdere werken voor deu spoorweg tusschen kuilenburg eu 
Bommel. 

V r i j d a g , 22 Maar t . 
Ten l O 1 / . , ure, aan bet lokaal vau het prov. bestuur te 

'a Hertogenboaebl tut maken vuu de aardcubnuu eu kunst
werken met het deels begriudeu, deels met klinkers bestra
ten vau den weg, van af den Rijksweg der 1 ste klasse no. 8, 
ouder Nchuvk, over die plaats tot aan deu provincialen weg 
hij Herpen, eu vau af dien weg in de kulu vuu Bcrchcm , 
duur Haren uaai deu Maasdijk buvcu Megcn, ter lengte vuu 
b34S el. 

Teu 12 ure, nau het gebouw vau liet prov. bestuur te 
Leeuwarden: het vernieuwen van cell gedeelte bestrating van 
den Itijks grooten weg der late klasse no. 1, vau Leeuwar
den over Sneek uaar de Lemmer. 

Ten 12 ure, aau het lokaal vau het ministerie van bin. 
uciilandsrhe zakiu te 's Hnge: bet leveren en stelleu vau 
negen eu twintig hardstrencu sidicidingpnlcn tusscheu de 
gronden van het Doinciu eu die vuu het Nieuwlaud up eu 
nabij deu hoek van Heiland, voor de verbetering van deu 
Waterweg van Kutterdaui uaar Zee. 

Maandag , 2 5 Maar t . 
Duur de Directie der Ned. Itliijuspuurwrg.maatschappij te 

Utrecht: het ophoogeu der huau eu verdere werkeu, ten be
hoeve van eeu tweede spoor, tusschen Olidewatcr eu Gouda. 

Donderdag , 2H Maar t . 
Ten 12 ure. iu ecu der lokalcu van het miuistcrie van 

binnenlandsche zakeu te 's l lage: het maken van gebouweu 
eu verdere werken up de stationspleinen te krommenie, 
Wurmerveer eu Koog a d Zaan , teu behoeve vuu deu spoor
weg van Nieuwe Diep naar Amsterdam. 

A f l o o p v a n aanbes t ed ingen . 
Op 2 * i'cbr., aau het Departement van Itinuenlniidsche 

Zakeu te 'sllage: het iiiukeu van verschillende gehouwen 
eu inrichtingeu up liet statiun llccrcnveeu, teu behoeve vuu 
deu spoorweg van Arnhem naar Leeuwarden. Daarvoor wa
ren 15 insehrijviugsbiljetteu ingekomen. De minste inschrij
ver was de lieer It. vau der \ lugt Jz . . te Wuriuund, vuur 
de sum vau / 149,900. 

Op 2 * Kehr., tc Yulliuliuvcn: het bouwen eener schout. 
Het werk viel, bij enkele inschrijving, te beurt aau den 
aannemer 11. .1. winters, vuor de som vau / vlüOU. Kr 
waren vier biljetten ingekomen, te weten: vau J . Beukers, 
te Zwartsluis, voor f 10,4tJ5; .1. kuops Huisman, te Zwart
sluis, vuur ƒ l t l . iyt ; van K. Zwulsiuuu, te kuiure, voor 
ƒ 9 8 6 7 , eu van binciigelluiludcli II. .1. Winters, te Amlit-
Vollcnhovc. 

Op -t Maart, ten raadhuize te Amsterdam: het bouwen 
van eeuige steenen wallen langs verschillende grachten, ter 
gezamenlijke lengte vau 1555.4."» ellen; le perceel, 7ti5.'J5 
strekkende ellen, aannemer de heer II. Kirtsnijder, voor 
/":i4,U00; 2e perceel, 781I.5U strek kende ellen, aannemer dc 
heer C. Hietsnijder, voor ƒ89,500. 

Op 4 Mnart tc 'sl lage: het lirschelpen en begrinden van 
eeuige wegen, pleinen eu wandelplaatsen en het doen van 
vernieuwingen aan straatwegen. Daarvoor waren zeven In-
sebrijvingsbiljetteu ingekomcu. De minste inschrijver was 
de heer Leyinciidekkcrs aldaar, vuor de som ran ƒ14.296. 

Op 4 Maart te Zwolle: het bouwen van eenige sellout-
iocalen aau het groote kerkplein ajdaar. Kr bcvoudcu zich 
C iuschrijviugsbillettcu iu de bus en wel als volgt: D. J. v. 
Kcppel te Zwolle, TOOT ƒ 46,500j .1. krocsc te Zwolle , voor 

ƒ 45,850; 11. Heuvels tc Arnhem, voor ƒ 46,780; W. 1'. 
Brcmaii te Zwolle, voor ƒ46,090; A. .1. Wcykamp te A l 
melo , voor ƒ 4 5 , 3 0 0 ; 11 II. Trooster tc Zwolle, vour ƒ 4 3 , 8 8 0 . 
De begrooting die bij het bestek was overgelegd, bedroeg 

ƒ 47,(100. Burgemeester en Wethouders hebben het werk 
onmiddellijk aau den miuslru inschrijver, deu heer B. II 
Trooster, gegund. 

Op 4 Maart te Gruuiugcu: het aanleggen van eeu kunst
weg door deu l'addepucl, lang 5482 cl. Minste, inschrijver 
.1. Zwulsmau , tc Grouiugen , vuor ƒ 90,880. 

Advertentiën. 

B E C K E R & BÜDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmeet - en andere i n s t r u m e n 
ten voor den W A T E R S T A A T , U E G E N I E , D E N A A N L E G 

V A N S P O O R W E G E N cn O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s o n l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

B O U W A R T I K E L E N . 
Ondergeteekenile beveelt zich aan tot het leve

ren van verschillende soorten van V K N T I I J . % -

T E I ' H N tol aanvoer V H I I vernette en 
afvoer van gebruikte lucht, zonder dc 
minste tocht te veroorzaken, voor woonhuizen , 
societeitszalen , scholen en kerken. Modellen zijn 
ter bezichtiging voorbanden ; teekeningen en in
lichtingen worden op aanvraag gegeven, en be
stellingen met spoed uitgevoerd. 
A M S T E R D A M , Oli Amstel (Erwtenmarkt.) 

D . J . v a n d e n B r i n k . 
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REGELING V A N HET LOON VOOR 

ARCHITECTEN. 

II. 

Wij besloten onze beschouwingen over de 
voorgestelde regeling van bet loon voor archi
tecten ,'zie Opmerker bladz. AO) met de belofte 
om in een volgend artikel, door aanvulling van 
het door velen aangenomen tarief, te beproeven 
0111 eenigszins aan dc bezwaren te geinoet te ko
men , hopende daardoor eene gedaebtenvvisseling 
uit le lokken . die niet anders dan tot hevorde-
ilering der zaak k.nn dienen. Wanneer wij van 
het bestaande tarief spreken , dan hebben wij bet 
oog op de regeling van het loon, zoo als dit 
door vele architecten wordt in praktijk gebracht 
en "waarbij voor het maken van een volledig 
ontwerp met bestek en begrooting 2',i a 3 u / 0 en 
voor deze zelfde werkzaamheden met het leveren 
van detailteekeiiingen en bet houden van hoofd
toezicht 5% berekend wordt. Moge deze bepa
ling van bet honorarium al tegenstanders vinden, 
wij voor ons gelooven haar de voorkeur te moe
ten geven, zonder daarom tc willen ontkennen, 
deze be hunting in vele gevallen minder billijk is. 
Dit mag echter geen reden zijn om haai- geheel 
ter zijde te stellen, als het blijken mocht dat eene 
behoorlijke aanvulling aan de bestaande bezwaren 
kan te gemoel konten. Hoe men de zaak ook 
wende of kcere, steeds zullen er gevallen voor
komen of als voorbeelden kunnen aangewezen 
worden om elke regeling te bestrijden, maar ook 
in deze moeten wij den stelregel voor oogen 
houden ijue le micu.r est Venncmi du bien. 

Wat toch zijn de verschillende gevallen , waar
voor het honorarium van den architect moet 
worden vastgesteld.' Deze zijn de volgende, als: 

1 ° . bet maken van ruwe schetsen. 
2". het maken van meer uitvoerige schetsen 

met opstanden, doorsneden en eene globale be
grooting van kosten. 

3". het leveren van ecu volledig plan, waartoe 
de teekeningen , het bestek en dc begrooting van 
kosten gerekend worden te behooren. 

4°. het leveren van bet sub. 3 genoemde volle
dige plan met liet maken der detailteekcningeu 
en het houden van hoofdtoezicht over den bouw. 

5°. het geven van advies met het uitbrengen 
van rapport cn meerdere werkzaamheden, die 
onder geen der vier bovenstaande categorien 
kunnen gerekend worden. 

Voor de beide eerste gevallen, zoowel als voor 
het geven van advies niet het uitbrengen van 
rapport, enz. kan naar onze zienswijze geene 
percentsgewijze belooning in aanmerking komen. 
Het maken van ruwe schetsen en zelfs van meer 
uitvoerige moet betaald worden naar den tijd, 
die daarvoor door den architect gebezigd wordt 
en dit is met het geven van advies, bet uit
brengen van rapporten en dergelijken evenzeer 
het geval. Deze belooning zou op f 20 per dag 

of ƒ2 .50 per uur kunnen gesteld worden, welke 
laatste bepaling ons wenschelijk voorkomt voor 
de kleine zaken, die nu en dan voorkomen en 
onder de laatste of vijfde categorie te huis be
hooren. W i l men voor liet publiek in deze de 
grenzen omschrijven, dan zou aan deze belooning 
de bepaling kunnen worden toegevoegd, dat het 
honorarium nimmer meer mag bedragen , dan ; 

a, Voor ruwe schetsen : 
1 voor werken beneden f 5000. 
71 Vu — alle werken daarboven. 
b. Vooi- uitvoerige schetsen met opstanden, 

doorsneden en cene globale begrooting van kosten: 
2 •/„ voor werken beneden f 5000. 
' 7 1 °/n — alle werken daarboven. 
Wij gelooven deze laatste toegevoegde bepalin

gen hare nuttige zijde zouden hebben, als ze In 
principe door alle architecten werden aangeno
men, en de rechter zou zich in voorkomende ge
vallen daarnaar kunnen regelen. 

Voor het maken van een volledig plan met 
bestek cn begrooting, wenschen wij voor alle 
werken van f 5000 cn daarboven het loon op 
^ ' A "/» v a s t t c stellen; voor werken van min
dere bctcckenis zou het honorarium verhoogd 
moeten worden, daar de hulp van den architect 
in dergelijki? zaken veelal wordt ingeroepen als 
er zich vele moeielijkheden voordoen. Wij zouden 
daarom voorstellen voor de sub 3 genoemde ca
tegorie als volgt te stellen : 

4 • / • voor werken beneden . . . f 1000 
3' / , ° / c 1 » » . . . » 3000 
•'1 °/o » •> « . . . » 5000 
2 ' / , •/„ » » van meer dan » 5000 
liet loon voor het maken van een volledig 

ontwerp met aan hooien, het leveren der detail
teekeiiingen en het houden van hoofdtoezicht, 
een cn ander omschreven iu de sub 4 genoemde 
categorie, is hierdoor als van zelve bepaald, daar 
men dezelfde klassen of rubrieken kan aannemen. 
Wij geven in bedenking daarvoor te berekenen: 

7 % voor werken beneden . . . ƒ 1000 
0 "/„ >• » » . . . 1» 3000 
5 1 , "/o » » 0 . . . » 5000 
5 "/„ » » van meer dan » 5000 
De reden dat de verhouding tusschen het loon 

voor dc vier rubrieken , door ons in de derde en 
vierde categorie gesteld, niet dezelfde blijft, 
ligt als het ware voor dc hand, daar de opname 
van kleine werken, die veelal in verbouwingen 
bestaan, veel tijd cn moeite vordert cn deze bij 
het maken van oen volledig plan, waarbij de uit
voering door den ontwerper niet wordt geleid , 
de percentsgewijze belooning moeten drukken. 

Bovendien achten wij het wenschelijk , dat den 
architect voor reis- en verblijfkosten worde ver
goed f 0.45 per uur afstand en f 4 per dag ver
blijf, overeenkomende met de derde klasse van 
het bij het Rijk aangenomen tarief. Als verdere 
bepalingen konden worden vastgesteld: 

«. dat geene reiskosten mogen worden in reke
ning gebracht, als de afstand minder dan 3 / 4 uur 

gaans bedraagt buiten de gemeente, waar de 
architect gevestigd is ; 

b. dat de kosten voor den dagelijkschen opzich
ter bij dc uitvoering komen ten laste van den 
bouwheer; 

c. dat voor adviezen, waarvoor de architect zich 
buiten zijne woonplaats moet begeven, nimmer 
per uur, maar steeds en voor iederen keer vaca
tiën van één dag worden 111 rekening gebracht. 

Wij achten deze bepalingen èn voor den ar
chitect èn voor het publiek wenschelijk; een par
ticulier kan bij lezing dezer regeling van hono
rarium bet loon berekenen, dat voor bet raee-
rendeel ondoenlijk werd, als bet voorstel der 
commissie mocht worden aangenomen. Het laat
ste is onvolledig, daar de hulp van den architect 
ook dikwerf bij andere zaken dan gebonwen 
wordt ingeroepen en hoe is het dan met de 
aangeprezen begrootingseenheid gelegen'! Op 
welke wijze moet deze worden bepaald .' 

Om zelfs bij gebouwen te blijven, stelt men 
zich het geval, dat een ontwerp voor cene wa
rande cn bijkomende werken aan stoepen , enz. 
moet gemaakt worden of wel dat een huis ver
bouwd moet worden. Eilieve , hoe gaat het dan 
met de begrootingseenheid ? 

Ook de omschrijving daarvan geeft bezwaar, 
want sousterrains, die bij ons te lande in meer 
boog gelegen gronden dikwerf voorkomen, blij
ven buiten rekening, daar de begane buitengrond 
als grens voor de bepaling van den kubieken 
inhoud wordt aangegeven. En hoe moet men te 
werk gaan met de bijkomende werken, als regen
bakken , tuinmuren, enz. die bij het meerendeel 
der ontwerpen voorkomen? Moeten de kosten 
daarvan van die van bet totaal worden afgetrok
ken om eene zuivere begrootingseenheid tc ver
krijgen l 

Als men de zaak onpartijdig beschouwd moet 
men tot de conclusie komen dat dc kostende 
prijs eene beten; basis geeft dan de begrootings
eenheid; door uitbreiding van den staat zou de zaak 
wèl ingewikkelder worden , maar wij vermeenen 
dat ook in deze eenvoudigheid niet genoeg aan
geraden kan worden. 

Wij geven deze regelen ten beste der zaak , 
waarvan eene regeling zeer wenschelijk is en 
zien met belangstelling de mededeeling van an
dere denkbeelden tc gemoet. 

H . l i . 

PETROLEUM MAGAZIJNEN. 

Dc ontdekking van de petroleum en de in
voer van haar gebruik, hoe voordeelig ook voor 
incnigeii Amerikaan en handelaar geworden, 
worden zeker wel door veler zegetiwensch , maar 
toch ook door niet minder verwenSChing in Eu
ropa begroet, en hebben reeds menigen gusfabrikant 
of gemeenteambtenaar tot onverzoenlijke!! vijand 
gekregen. 

Dagelijks geeft de petroleum allerlei bemoei-

n 
I; 
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enissen aau hen wier plicht het is te waken , 
dat zij zoo weinig mogelijk schade berokkene , 
wanneei' zij eens hier ol' daar hare al te groote 
genegenheid verraadt voor het doel van haar be
staan , en een misstap maakt, dit1 haar spoedi
ger aan dat doel doet beantwoorden dan wel 
naar den wensch is van hem , die nog eenigen 
tijd in haar rustig bezit wilde blijven. 

Hoe menig hurgeineester'shoofd of ambtenaar 
ter secretarie heeft zich niet reeds moeten ver
moeien met het ontwerpen van goede verorde
ningen . optlat men toch vooral flinke bepalingen 
vaststelle, waardoor kostbare belangen worden 
gewaarborgd; hoe menig raadslid heeft zich niet 
reeds uitgesloofd om toch blijken te geven, dat 
hij bij de behandeling dier verordeningen, iu 
openbare vergaderingen gehouden . voor het pu
bliek belang waakte en hij eigen vrees voor haar 
invoer toch zoo gaarne blijken wilde geven vooral 
de belangen van den handel niet te jbenatleelen ; 
wiens invloed zijne herkiezing in een achtbaar 
college anders wellicht kon tegenwerken. 

Kn wanneer dan zoo door vereenigde wrijving 
van gedachten de meest wijze bepalingen zijn tot 
stand gekomen, wat wordt dan niet de bemoei-
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ing van zoovele andere gemeente-ambtenaren, 
zooals gemeente-architecten , commissarissen van 
politit* eu wie niet al meer, aan wie de soo 
kunstrijke en eereerendc taak is opgedragen, die 
wijze bepalingen voor icderen iiitlividucelen toe
stand van bergplaatsen voor ieder bijzonder han
delaar te brengen outlet- eenen algemeenen regel; 
wat een gtdoop , wat een geestverheffend geschrijf 
is daaraan niet vei bonden !! en daarom wie die 
taak een ander gemakkelijk weet te maken, en 
daardoor vooral aan architecten-ambtenaren tijd 
weet te besparen vuur administratieve werkzaam
heden, om hen gelegenheid te geven tot vermeer
dering van studie, tot bevordering van kunstzin, 
is verplicht dat te doen. Immers als broeders in 
gelijke richting , gewoon elkander zelden te cr i -
tiseeren, maar steeds de hand te reiken tot hulp
vaardigheid . medewerking en zachte booordeo-
l i n g , zal het niet doelloos zijn nog eene bijdrage 
te geven voor tie goede inrichting van petroleuin-
magazijneu , eu wel tie meest practisehe en beste, 
die ons nog bekend werd , en tlie wij ontleenen 
aan de inrichting van dergelijke magazijnen te 
Havre, Dept, .Seine inferieure ; bijgevoegde schets 
moge tlie mededeeling verduidelijken. 

T D 

De leer, dat eene vloeistof slechts brandt aan 
haar oppervlak en het tlocl, om wanneer eene 
massa petroleum in brand is geraakt, van die 
koopwaar zooveel mogelijk aan tien brand te 
onttrekken en voor vernietiging te bewaren, is 
de stell ing, die ten grondslag dezer inrichting 
l i g t , en waarin men geslaagd is op eenvoudige 
wijze, door het eenige middel dal in toepassing 
te brengen is. 

Men richte daarvoor magazijnen op, van steen 
gebouwd met een houten kap, liefst met pannen 
gedekt, voorzien van tie noodige vensters, om van 
buiten tien toestand van binnen te kunnen gade
slaan, eu met een paar schoorsteenen of lucht-
ververschingbuisenO. t i . voorzien, waardoor zich 
ontwikkelende gassen kunnen verwijderen; die 
buizen natuurlijk van boven voor inwateren ge
dekt. 

Beneden den beganen grond moet de bodem 
worden uitgegraven, en wel tot zoodanige diepte 
tlat, als tie opgeborgen fusten door brand of 
andere oorzaken allen achtereenvolgens leegloo-
pen, door de uitstroomende petroleum een kub. 
inhoud wordt ingenomen, waarvan hel oppervlak 
nog moet blijven beneden den beganen grond. 
Het vat rekenende op een inhoud van 100 Ned. 
kan en de giootte van ieder val up eene ruimte 
inneming van 210 kub. palmen, dan zalmenmei 
de noodige tussche nruiintcii eu gangen, waarvoor 
vooral moet gezorgd worden, ten einde van alle 
kanten vrij en ongehinderd hij de fusten te kun
nen komen, op eeue oppervlakte van 50 vierk. 
ellen, vijf hoog gestapeld, kunnen bergen 220 
vaten en de massa vloeistof daarin vervat, is 
dus gelijk aan 100 X 220 = .15200 kub. pal
men , verdeeld over eene oppervlakte van 5000 
vierk. palmen, geeft eene hoogte van vloeistof aau 
van 7 palmen, waardoor tlus de diepte der ingra-
ving vau den bodem bepaald wordt, of zooveel 
meerder als men meent meerder lusten in zoo 
danige ruimte tc kunnen bergen. 

Die bodem moet bovendien worden uitgegraven 
onder eene helling van 1 a 00 , en daar, waar 
het diepste punt verkregen wordt, moet de mon
ding A worden aangebracht van een kanaal B, 
dat op een afstand vau 7 el uit tien muur van 
de bergplaats uitloopt in een put C, welke door een 
deksel D stevig afgesloten is. Aan den bodem 
van dezen pu t , die op 4.00 e] beneden den be
ganen grond ligt, wordt de ziiigbiiisaangebracht 
van eene pomp K , waardoor men in staat is de 
vloeistof uit te pompen en die te verdeden in 
ledige fusten, welke altijd in voldoenden getale 
bij de hand moeten zijn. 

diameter vnn de Inn's B 0.20 el. 
den put C 1.00 el. 

Men onttrekt dus op deze wijze de onderste, 
i dat is tie niet brandende lagen aan tien vuur

gloed, en bereikt het tweeledig reeds vermelde 
doel. 

Dat men hoogst voorzichtig in deze magazijnen 
moet zijn, en daarin niet met vuur noch licht 
mag komen, spreekt wel van zelven. Ook is het niet 
aan te raden grootere magazijnen dan van ruim 
300 vierk. ellen zonder afscheiding te maken : 
op zoodanige ruimte zijn twee schoorsteenen, ieder 
ter vierkante doorsnede van 0 vierk. palmen, 
aan ieder uiteinde van deze ruimte geplaatst, 
voldoende om dc zich ontwikkelende gassen al'le 
voeren. 

Men iiieene niet dat deze inrichting alleen van 
toepassing is hij groote bergplaatsen : zij kan even 
goetl op kleinere worden toegepast en geelt , 
wanneer men er over nadenkt, zeer gepaste rege
len aan de hand, waarnaar men tic inrichting 
van kleinere bergplaatsen, h. v. van 10 vaten 
of daaromtrent bepalen kan, door steeds aan te 
nemen, dat onder het lager tier vaten eene inge-
gravene ruimte voorhanden moet zijn, die zoo 
groot is , tlat zij beneden den beganen grond tie 
massa tier vloeistof bevatten kan, die gelijk is 
aan tien inhoud van al de daarboven gelegen 
vaten; wanneer dan ook al geen afpompen mo
gelijk gemaakt kan worden , blijft toch de bran
dende vloeistof geheel op zich zelve, en kan dus 
ook in zich zelve verteren. 

HET GIETEN V A N K U N S T - Z A N D S T E E N T E N 
DIENSTE V A N DE MODERNE BOUWKUNST. 

(vertaald uit »Romberg's Zeitschrift fur 
Praktische Baukunst."} 

De aanwending van cement tot samenstelling 
der zoogenaamde gegoten steenen is overoud, eu 
was reeds bij dc Carthagers, Grieken en Romei
nen bekend; ook gedurende de middeleeuwen 
werd deze tak van industrie in Europa uitge
oefend, om na dien tijd iu vergetelheid te gera
ken en in den aanvang der vorige eeuw op nieuw 
op te treden. 

In Duitschland haalt uien eene sage aan, waar
uit zou moeten blijken dat de gegoten steenen 
in de middeleeuwen ook tut plastische doeleinden 
werden aangewend; immers bedoelde sage luidt, 
dat een tier beroemdste beeldhouwers der kunst
lievende stad Neurenberg de kunst verstond, om 
fijngemalen zandsteen vloeibaar le maken cn in 
vormen te gieten, en dat het daaruit verklaard 
moet worden dat tie inenseh den groven zand
steen tot zeer kleine vormen kon brengen. 

Het bovenstaande zal echter eene sage blijven , 
daar men er niet lichtelijk toe zal kunnen over
gaan de nog voorhanden zijnde meesterstukken 
van bedoelden beeldhouwer te vernielen , en een 
wetenschappelijk onderzoek naar de bestanddeelen 
intestellen. 

Het is echter eene daadzaak dat de ouden, 
zoowel de klassieken als die der middeleeuwen , 
den kunstzandsteen hebben aangewend voor eenige 
deelen hunner prachtige gebouwen, van welke 
enkelen tot op heden den alles vernielenden tand 
des tijds hebben getrotseerd. 

Het bleef echter voor een nieiiweren tijdkring 
weggelegd, den kunstzandsteen voor velerlei indus
trieele zakeu toe te passen ; vele ondernemende 
fabriekanten hebben hierbij echter hun vermogen 
verspeeld, en de oorzaak hiervan lag veelal in 
het streven om de producten niet binnen bepaalde 
grenzen te beperken. Men trachtte er toch na 
om vele voorwerpen, ook dezulke wtdke niet op 
architectonisch gebied te huis behooren, door 
eene samenvoeging van portlantlsche cement, ge
wassen l * i n en stofvrij keizand, alsmede kiezelzure 
natron, te vervaardigen en in den handel te 
brengen. 

Deze tak van nijverheid, tlie voor architecto
nische- en ornamentaire doeleinden zoo onschat
baar voordeelig kon zijn , geraakte bij het publiek 
in mistrouwen, doordien vele dezer ondernemingen 
mislukten. Hij verloor nagenoeg alle credict en 
niet zonder reden, daar vele industriëelen geen 
genoegzame zaakkennis hadden tot het oprichten 
eener fabriek : zij leverden voorwerpen van kunst
zandsteen uit stollen, die wel is waar op het 
gebied der zandsteenen konden geplaatst worden , 
maar zoo ellendig samengevoegd, dat zij in be
trekkelijk korten lijd zonder buitengewone krachts
ontwikkeling berstten en scheurden , j a somwijlen 
geheel uit elkander vielen. 

Het ging in deze periode van het gieten van 
kunstzandsteen eindelijk zoover, dat verscheidene 
voorname bouwkundigen besloten pogingen in het 
werk te stellen, om tien geheelen ondergang 
dezer iu vele opzichten zoo nuttige industrie te 
keer te gaan. Er werden in de kuustzandstcen-
falniek van M. Ezarnikow te Berlijn proeven ge
nomen om de meerdere ol' mindere waarde van 
kunstzandsteen naar vaste regelen te constateeren. 
De uitkomsten overtroffen verreweg tie grootste 
verwachtingen , cn leverden het bewijs, tlat deze 
tak van nijverheid voor de bouwkunde van on-
scbatbaare waarde kon zijn, indien hij op eene 
goede wijze, tlat wil zeggen, bij nauwkeurige 
inachtneming der voor de samenstelling aange
geven principes, werd uitgevoerd; in het bijzon
der echter hebben deze proeven doen zien : 

I'. Dat tie kunstzandsteen — n. I. van de 
beste Hjnkorrelige zandsteen vervaardigd — wat 
stabiliteit en wedei stanilsvermogen aangaat, tegen 
alle invloeden van het weder bestand is. 

2". Dat daarvan gemaakte voorwerpen n a polijs
ting met het marnier in glans wedijveren ; terwijl 
zij eindelijk ten 

,'t". Oneindig goedkooper in prijs dan laatst
genoemde zijn. 

Iu welken hoogen graad de kunstzandsteen de 
werking van het weder weerstaat, hebben o. a. 
de kolossale ornamenten aan deu stads schouw
burg te l l iga , cn aan het gildenhuis aldaar be
wezen ; zij trotseeren het noordelijke klimaat reeds 
vele jaren, zonder een spoor van scheuren of 
vlekken te ve-tooncn. Het voornaamste ornament 
van eerstgenoemd gebouw, dat iu vorm en stijl 
den koninklijken schouwburg te Berlijn nabij komt. 
is een hauti t ' l iel ' van 40 voet lengte bij 8 voet 
hoogte, dat iu het gevelvlak geplaatst is en »dc 
poëzie eu hare werking op hel leven" voorstelt. 

De critiek heeft zich in der tij I ovei dit kunst
gewrocht, door Wittig te Berlijn, naar het ont
werp van professor Bohnstedt tc Petersburg, uit
gevoerd , op eene allezins gunstige wijze doen 
hooien. 

Eene ander even belangrijke aanwending der 
kunstzandsteen, is de versiering van het groote 
krankzinnigengesticht te Neustatlt—Eberswaltle 
over ongeveer 300 vierkante voeten van de ge
velvlakken; voor dit gebouw, door den bouwmees
ter Gropius te Berlijn ontworpen , leverde tie fa
briek van Ezarnikow circa 25000 strekkende voe
ten vensterversieringen benevens vei schillende an
dere vota-werpen vau kunstzandsteen; de versie
ring der kozijnen vau ongeveer 7 voeten hoogte 
en 5 voetbreed breedte bestond uit zes stukken, 
tlie zich zeer eenvoudig lieten aanbrengen. 

Wij hopen dat dese korte schets mogen mede
werken om het gewicht der toepassing van kunst
zandsteen te doen uitkomen, en zoodoende strek

ken tot hare aanbeveling aan allen , die met de 
bouwkunde in betrekking staan. 

Groningen* J . «1. II. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— Dc talkboom, die in de noordelijkste gedeelte 
van China eene eerste plaats onder tic handels
gewassen belooft in te nemen , is in tien laatsten 
tijd ook naar Indie overgebragt. 

Die boom groeit daar welig, vooral iu de 
noord-westelijke provinciën van Engelsch-lndië; 
in dc aanplantingen van de regeering wordt hij 
reeds bij tienduizenden gecultiveerd en levert 
een aantal tonnen zaad. 

Dr. Sameson heeft uit die zaden 100 pond 
talk bereid eu daarvan tic helft uaar den Pun-
jaub gezonden, om bare deugdelijkheid als smeer
middel voor machines te doen onderzoeken. Haar 
lichtgevend vermogen is buitengewoon. Zij geeft 
eene witte, heldere vlam, zonder reuk ol' rook. 
Zoowel op hoogten als in tie vlakte geeft de 
boom een rijk gewas en groeit hij voorbeehleloos 
spoedig. Menige boom, tlie vóór 8 jaren uit 
zaatl getrokken is, heeft aan zijne kroon reeds een 
omvang van 0 voeten en is ruim zoo hoog. liet 
hout is wit en zeer vast, bovendien leveren tie 
bladen eene schoone verfstof. 

— In Opper-Indië is meermalen in tie maan
den Mei en Juni , tics middernacht* tie tempera
tuur zoo hoog, dat de thermometer 10(1 graden 
Fahrenheit teekent, 

— De Maatschappij van Landbouw te Coinpicgnc 
heeft 100,000 francs uitgeloofd voor het best ge
keurde werktuig Ier bebouwing van tien grond. 

De mededinging is vrij voor werktuigkundigen 
van alle landen. 

— Te Port Lincoln in Zuid-Australië, is eene 
rijke mijn van antliraciet-kool ontdekt. De heer 
Hotlgskcss, de gelukkige eigenaar, bekomt nu ook 
den prijs van p. st. 5000, ilie voor drie jaren aan 
den ontdekker van dc eerste steenkolenmijn in 
Australië is uitgeloofd. 

— In het jaar 1800 was tie hoeveelheid gevallen 
regen 12'f'/|tsi duim meer dan het gemiddelde der 
der laatste 35 jaren, en 21 ""/n» duim meer dan 
in 1805. — D e verdamping van water was in i866 
3 7 7/,no duim minder dan het gemiddelde sedert 
1831 cn 1'/-, duim mimici dan iu 1805. 

Sedert 35 jaren is er in geen enkel jaar zoo
veel regen gevallen als iu 1800. 

(Farmer's Mug). 
— Iu Calilbrnië worden thans ook olijfboomen 

gecultiveerd; men roemt de daarvan gewonnen 
olie, als vau uitmuntende hoedanigheid. 

— In den nacht van 28 Februari brak dc as 
van een der wagens van den goederentrein, die 
van Lancaster naar Carlisle in Engeland recti ; 
eenige wagens, die uit het spoor geworpen wer
den, maakten ook het belendende spoor onveilig. 
Kort daarop kwam een goederentrein in tegenge
stelde richting aansnellen en tleze stootte op een 
der gederailleerde wagens , waarin vijl' ton bus
kruit geladen waren. Het kruit ontplofte en al 
hei houtwerk van den tweeden trein, waarvan 
de locomotief verbrijzeld was , werd eene prooi 
tier vlammen. Bij dit ongeval heeft men het verlies 
vau den machinist en den stoker tc betreuren ; 
dc baan eu eene brug zijn zwaar beschadigd cn 
ook in het naburige dorp Yaiiwath sprongen do 
ruilen in vele huizen. 

— De aandeelen in dc verschillende Engelsche 
spoorwegmaatschappijen zijn dalende; tie aankon
diging van het bestuur van den Great Western, 
waarbij het dividend op niet meer dan i '/,, wordt 
vastgesteld, schijnt daarop van grooten invloed 
te zijn. 

— Dezer dagen is op den spoorweg van Mos
kou de trein, even na het verlaten van het sta
tion Nikitino , buiten liet spoor geraakt, waar
door zes passagierswagens omvielen en verbrij
zeld werden. Het aantal tlooden en gekwetsten 
is zeer groot en volgens tien Hord is tlit ver
schrikkelijk ongeluk te wijten aan de dronken
schap van twee stokers der locomotief, 

— Mamnioutli's-landcn , die dooide hevige stor
men op de kusten van Siberië aanspoelen , leveren 
eeu belangrijk handelsartikel voor die streken. 

Reeds voor meer dun 100 jaren kende uien 
in Europa dit ivoor, maar in China heeft het 
reeds voor 500 jaar een kostbaar artikel voor 
den ruilhandel uitgemaakt. Sommige dezer tan
den wegen 150 ii 200 halve Ned. ponden per stuk. 
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— De heer Gaudin, tie Fransche astronoom, 
heeft hij tien onlangs plaats gehad hebbende «ster
ren-regen," (de aëroli then-val) , eenige dezer me
teoren , met den lichtstaart, die ze achterlaten, 
gephotographeeiil. Dat licht wordt door de pho
tographic zeer duidelijk teruggegeven , en het 
lichaam der aërolith is of schijnt op de pho-
tographische afbeelding 100 maal grooter dan 
eene vaste ster van tic eerste grootte. tlie toch 
ook eene photogiahische afbeelding achterlaat. 

— Dc «conscil general" van Smolensk in Rtis-
lantl heeft aau de regeering ecu verzoek gericht , 
om tusschen Moscou en Smolensk een spoorweg 
te mogen aanleggen , waarvoor de noodige kapi
talen beschikbaar, en in dc beide betrokkene 
provinciën verkregen zijn. Men twijfelt daar tc 
lande geenszins aan tic inwilliging van dal ver
zoek , te minder tiaar het voornemen is , die lijn 
later naar Brost-llitowsky uit te breiden en 
dus Moscou in directe verbinding te brengen 
niet Warschau. De exploitatie van den spoorweg 
van St.-Petersburg uaar Moscou gaat, zoowel iu 
opbrengst als verkeer, vooruil. 

— Men heeft berekend, dat alleen in Parijs bij 
den aanvang van dit jaar een millioen p. st. 
of 12,000,000 gulden voor nieuwjaorscadeaux zijn 
uitgegeven. 

— In 1858 was er op het eiland Ré nog geen 
enkele oesterput, thans zijner 3003, met honderd 
milliociien oesters, ter waarde van /' 000,000. 

De eigenaars van een dezer pullen , tlie daarin 
voor drie jaren 500,000 kleine oesters hadden 
gepool , hebben daarvan in 2 jaren voor zeven 
millioen francs aan oesters gewonnen. (Engineer], 

— Wtdke oinkeering tie meer uitgebreide, en 
meer volkoinene aanwending der ijzerpletterij in 
de ijzei fabriekago heelt uitgewerkt, weet ieder 
industrieel. Eene onlangs bekend geworden ma
nier om op eene nog meer volkoinene, meer ge
compliceerde wijze tie pletrol aan te wenden , 
schijnt bestemd om in dien lak van nijverheid 
eene nog grootere verandering te brengen. Zij 
bestaat in het pletten van dal metaal iu stukken 
van allerlei oncll'cne cn onregelmatige vormen, 
waardoor ruwe en ongelijke oppervlakten, van 
liguren, intlrukselen en verhevenheden voorzien, 
met hetzelfde gemak aau het ijzer worden gege
ven, als waarmede vroeger het metaal toteffene 
vlakken werd geplet. 

Men bereikt dit doel door middel van schijven 
en ringen , van liguren voorzien , die op en over 
de pletrollen worden geschoven en die op ijzeren 
staven of platen, tusschen de rollen doorgaande, 
tie indrukken achterlaten, welke alsdan op de 
schy'ven, maar daar »en relief", gezien worden, 
in plaats van tic gewone pletrol , niet. vaste groe
ven cn omtrekken , gebruikt de uitvinder gesmeed 
ijzeren assen of rollen , om welke ringen en schij
ven van gegoten staal sluiten , groeven , verhe
venheden cn figuren vormende, die tot in het 
oneindige kunnen veranderd en verplaatst wor
den. Die assen zijn zoo ingericht, dat eene me
nigte schijven en ringen van allerlei vorm daarop 
kunnen geplaatst worden en er slechts eenige 
minuten noodig zijn, om een ander patroon of 
eeue andere figuur te maken. 

Een enkel stel pletrollen alzoo, niet den noo-
tligen vooraad ringen en schijven , doet het werk, 
tlat anders, en dan nog niet zoo volkomen, door 
een groot aantal rollen van de gewone construc
tie zou kunnen verricht worden. Breuken of be
schadiging vau ringen of liguren kunnen met ge
mak cn spoedig worden hersteld, zonder, zooals 
vroeger het geval was, de geheele pletrol on
bruikbaar te maken. Dit laatste voordeel vooral 
zal bij tic mannen van het vak iu het oog vallen, 
en ze zullen erkennen dat tlit geene geringe ver
betering is. 

Vreemde en zeer weinig samengestelde vor
men kunnen alzoo met weinig moeite, cn dus 
op eene onkostbare wijze, worden samengesteld ; 
liet zijn alleen de stalen schijven, die uitgehakt 
ol' uitgestoken moeten worden , terwijl tot heden 
tie geheele pletrol moest worden bewerkt naar 
den cisch en de samenstelling van ieder werk, 
dat gevraagd werd, terwijl het pletten van staven 
met onregelmatige liguren tot heden geheid on
mogelijk was. 

— De gemeenteraad , van Namen heelt tien 
2dtn dezer besloten tot tie herstelling van tien 
schouwburg, tlie onlangs door brand is vernield. 
De statl zal daarvoor 225,000 fr. uitkeeren ; do 
zaal , naar die van den schouwburg van Luik 
ingericht, zal 1200 zitplaatsen bevatten. De 
heer Reinout, architect tc L u i k , is belast met 

den opbouw van dit werk. dat voor 11 November 
dezes jaars moet gereed zijn. 

I! I N N E N I, A N D. 
'sGravenhage. De prins van Oranje is door 

Z. M. benoemd tot ecre-v oorzitter der netlerlantl-
sche hoofdcommissie voor de wereldtentoonstel
ling te Parijs. 

— In de jongste algemeene vergadering, door de 
Vereeniging van rn. voor Sed. Industricelen te 
'sGravenhage gehouden, zijn op nieuw discussiën 
gevoerd over de middelen ter bevordering van tic 
afschaffing dei patentwet; deze discussiën hebben 
geleid tot een besluit, waarin de alg. vergadering 
erkent tie nuttigheid en wenschehjkheid van de 
oprigting van een Anli-l'tilont-liond. Op de grond
slagen , daarvoor ter vergadering aangegeven, zou 
men hiertoe een comité trachten te vormen uit 
verschillende nijverheids atschappijen , kamers 
van koophandel cn fabrieken enz.; elk gepaten
teerde zou tegen eene betaling van 50 cents lid 
van den boud kunnen worden : het doel van den 
bond zou op verschillende plaatsen in openbare 
vergaderingen worden besproken, ten einde allengs 
eene hechte volks-overtuiging en krachtige open
bare meening te vormen. die regeering en wetge
ving mochten dringen om depatentvvetaf tc scljaf-
feu en daarentegen zoodanige andere maatrege
len Ie nemen, als het belang der schatkist zal 
blijken te vorderen, 

A m s t e r d a m . Iu de vergadering van de af
deeling Amsterdam der maatschappij tot bevor
dering tier bouwkunst, den 22 Maart j . I., ge
houden, werd op voorstel van het bestuur beslo
ten nan tie vereeniging «Necrluud's Werkman" 
ƒ 2 0 voor twee medailles tc schenken. Vervolgens 
werd door tien heer .1. II. Leliman Ie vraag he. 
antwoord, door de. maatschappij tol bevordering 
der bouwkunst ter behandeling gesteld in de al
gemeene bijeenkomst van dit jaar, luidende aldus: 
els het iu onze dagen gepast, hij uitsluiting te 
spreken over eene «christelijke bouwkunst"? In 
welken zin wordt het woord christelijk door enkelen 
opgevat.' Iu de eerste plaats behan lelde spreker 
de vragen: P' Wat is kunst.' 2 ' Wat is de bouw
kunst? en 3' Is het gepast in onze dagen over 
eene christelijke houwkunst te spreken, in tegen
stelling van eene andere, die dan dc onchriste
lijke houwkunst moet heeten, cn door sommigen 
niet den hatelijken naam van heidensche bouw
kunst wordt bestempeld. De beschouwingen over 
deze drie hengst belangrijke vragen , waren veel
zijdig en werden met bewijzen en vele aanhalin
gen van beroemde mannen en kunstenaars, die 
niet blind zijn voor de verdiensten hunner tegen
standers, gestaafd. Spreker kwam hierdoor tot 
de conclusie, dat de kunst zich niet alleen dooi
de gedachte, maar ook door de vormen uitdrukt; 
dat het primitief doel der bouwkunst i s : de bewa
ring van het schepsel, het geluk der menschelijke 
maatschappij, en dat zij tlus bel bijzonder en 
algemeen nut moet trachten te bevorderen; dat 
het zeer ongepast i s , in onze dagen bij uitslui
ting te spreken van de hooge verdiensten der 
christelijke bouwkunst, vol symbolen en mystiek 
tegenover vide andere bouwstijlen, waaraan zij 
haar bestaan dankt; dat de zoogenaamde hei
densche bouwkunst, of die van vóór 1807 jaren, 
no" hellen ten dage, bij niilliiicncn oprecht vrome 
christenen in volle waarde i s , en het daarom 
niet past oin eigendunkelijk afscheidingen te ma
ken, wat in tegenstrijd is met de vrije kunsten 
den verlichten tijd. 

Na tlczc uitvoerige rede, die dc keer Lel i 
man met zijnen gewonen humor voordroeg en 
voor vele arclueologen inenigen wenk bevatte, 
werden door hem een groot, aantal platen, op 
zijne rede betrekking hebbende, tien hoorders 
ter beschouwing gegeven, die met dezelfde be
langstelling werden bezichtigd, als zijne rede was 
gehoord, 

Ten slotte maakte de heer Leliman tier verga
dering bekend . dal hij voornemens was om uit 
het bestuur te l ieden, waarin hij gedurende acht 
jaren als vice-voorzitter zitting had genomen. 

Dit besluit was den leden zeer onwelkom, en 
algemeen werd de wensch geuit tlat de heer 
Leliman hierop mocht terug komen, die na her
baalt! aanzoek beloofde zijn voorstel nog eens 
in overweging te nemen. 

Iu de volgende vergadering, te houden den 22 
Maart a. s., zal er eeue kunstbeschouwing wor
den gegeven van bekroonde ontwerpen cu andere 
teekeningen, behoorende tol hel archief der 
maatschappij tot bevordering der houwkunst, wel
willend door het bestuur daartoe afgestaan. Be-
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halve de leden ilcr afdeeling worden alle leden 
van genoemde maatschappij; zoowel binnen als 
buiten Amsterdam, tot deze vergadering toegela
ten, blijkens gedane aankondiging door liet a l -
deelings-bestuur. Die dus keunis willen maken 
met vele interessante ontwerpen, waartoe zich 
de gelegenheid zoo zelden voordoet . kunnen wij 
aanraden deze vergadering te gaan bijwonen , 
daar men zeker kan ziju een genotvolle avond 
door te brengen. 

Amsterdam. Victor Hugo heeft »le.i travail-
tears tie la mtw" geschreven. Dal boek of liever 
die drie deelen ziju ons zeer tegengevallen. 
Toch vinden wij er menige geestige en mensch-
kundige zet in , een Hugo waard eu hem tot eer. 
Zoo zegt h i j : »het geweten is de regte l i jn , 
'I leven in de dwarreling." — Op eene andere 
bladzijde 3* deel (1)1. 153) doet hij een persoon 
optreden, die hij als clergyman en gentlemen, 
signaleert eu doopt met de bijbclsclie name van 
Eben-haezer, precies als het nationaal gedonk-
teeken voortaan moet genoemd worden. Aller
aardigst zijn enkele aanhalingen over die persoon 
van Hugo; zij zijn zelfs in verband le brengen 
en te vergelijken met het gedenkteeken onzer 
nationaliteit in deze eeuw. Wij geven enkele 
uittreksels voor hen, die zich de roemrijke dagen 
van 1863 herinneren en deze van nabij kennen. 
Welk een slag werd den Ultramontaansche denk
beelden van den chef der partij , Brouwers , den 
heer Jos. Alberdingk Thym. , toegebracht. Zoo 
zegt Victor Hugo: «Ebenhaezers geloof was ver
mengd met redeneering; allerlei .volken verduis
terden Ebenhaezers gemoed; iu Ebonhaezers oog
appel las men de sprakeloozc aanbidding van de 
wanhoop;" op bl. 151 3» deel; leest men: 
•Ebenhaeier in gedachten verdiept, sloeg geen 
acht op de waterplassen cn steenklompen ; " en 
op bl. 155: «gevoelde Ebeiihaezer dat er (in dc 
prijs beoordeelingT) bedrog achter schuilde, en 
hij had de kracht niet . . . dat te verraden." 

En op bl. 155 lezen wij : ml lij (Ebenhaczer) 
bleef zwijgen , 'tzij uit gehoorzaamheid, 'tzij uit 
verdooving van 't geweten door den geluksdon-
derslag." De lezer moet weten dat iu de roman 
van Hugo, Ebenhaezer verloofd was aan Deru-
chettc, en Deruchette was eeue cokcllc lieve be
vallige maagd. Nu had de mededinger van Eben
haezer, het overbekend geworden ontwerp N. O. 
eene vrouwspersoon onder een tabernakel geplaatst; 
dat was de maagd; niet te verwarren met die 
van Nederland; misschien was het de Deruchette 
van Victor Hugo. 

Op bl. 155 trouwen Ebenhaezer en Deruchette 
en stonden neven elkander voor den pater Ja-
quemin Heiode. Met de monumenten, ging 
dat anders ; pater Brouwers weigerde o. a. het 
verbond tusschen Ebenhaezer en N . O. te slui
ten , en word om die weigering van hooger 
band terecht gesteld. 

Ondanks dat alles bracht, op bl. 172 van 
Hugo's vertelsel, «Ebenhaezer's oog den hemel 
dank, en tuurde peinzend naar het uitspansel." 
Wij zijn van oordeel dat Hugo op de geschiede-, 
nis van ons monument eene variatie heeft willen 
leveren, die tc voelen cn te tasten is. De abt 
Brouwers heeft immers beloofd , dat het buiten
land in kennis zou worden gebracht met den 
afloop der in 1803 hier gevoerde kunststrijd, 
waarbij zijne party slechts 0 "/„ kiiustiiivloed 
toonde te bezitten. Heeft de strijder, onver
moeid als hij blijkt te zijn , in het voeren zijner 
pen , woord gehouden, dan tikt de groote Victor 
Hugo, hem zeer beleefd, doch g 
vingers. Een ieder zegge het voort! 
troost en make zich niet boos! 

Haarlem. Wij vernemen met genoegen dat 
de spoorweg van Alkmaar naar hier met 1 Mei 
e. k. in exploitatie zal komen. 

Utrecht. De stadspomp op het Vreeburg gaf 
slecht water; de regcering wilde pogingen aan
wenden, om daar goed drinkbaar water le krij
gen, en liet dieper boren. Ofschoon men zeer diep 

Jtyyam, leverde de pomp geen goed drinkbaar 
waters op, maar een water, dat zeer veel kool
zure zouten bevatte en niet goed smaakte. Men 
boOrtisj, dieper en dieper en kreeg eindelijk, wij 
loeenciv [op bijna 40 c l , ijzerhoudend water, 
«a.iriit i . het ijzer spoedig geprecipiteerd weid. 
Mfi^.Yroog zich af, wat de oorzaak daarvan kon 
*yV- en men meende dat het van de ijzeren bui
zen kwam, die bij de boring dienden. De wet
houder,-,, Ttoijuards, die zich bijzonder voor het 
d i ïn s^a rA- ' yan Utrecht interesseert, liet nogan-
lllllli iffifttflpi doen: éeil aan zijn huis, Plompe 
toj^igracht. I één op dc Nieuw 

e , op de 
zïj ge-

torvigi; Gracht cn één 

op het buiten de Heemstede. Bij de twee eerste 
boringen werden ijzeren, bij de laatste houten 
buizen gebruikt. Die aan den l'loiiipentoren gaf 
geen ijzer, die op de Nieuwe Gracht en op de 
Heemstede (houten buizen) wél , waaruil men 
meende te mogen opmaken , dat de oerlaag, die 
op vele plaatsen van ons vaderland en ook in 
andere lauden voorkomt, zich eveneens in de 
diepte onder den bodem van onze provincie op 
verscheidene plaatsen uitstrekt, liet ijzer, dat 
men bij diepe boringen op vele plaatsen van ons 
land zal aantreffen, komt waarschijnlijk vau de 
plaats zelve. /.V. U. C.) 

T i e l . Dezer dagen weiden alhier zes groote 
zinken ramen voor d c iu aanbouw zijnde school 
uit de stoomfabriek van zinkwerken van de hee
ren Wurfbain, Gerritsen en Rodenhuis te Arn
hem aangevoerd. In de Tielsche courant wordt 
de keurig nette en juiste bewerking geprezen eu 
dc heer architect t l . Stoops, die d e school ont
worpen heeft en met d e leiding der werkzaam
heden van den bouw belast is, spreekt op de 
meest loffelijke wijze over d e scherpte M U I profil 
en d e samenstelling dezer ramen , die geheel van 
getrokken zink gemaakt zijn. Wij houden ons ver
zekerd dat gel rokken zinken ramen de gegoten 
ijzeren weldra zullen verdringen, daar de eersten 
niet door roest aangedaan en in alle vormen eu 
nrolillen met het meeste gemak kunnen gemaakt 
worden. De geringe zwaarte van zinken ramen, 
in vergelijking tot ijzeren, pb-il ook ten voordeele 
der eersten, die gemakkelijk le vervoeren en te 
stellen zijn en voor den bouwkunstenaar is het 
van overwegend belang, dat hij bij de vaststel
ling der protillcn zich minder gebonden ge
voelt; de vrees toch om de ramen zwaar en daar
door kostbaar te maken , zoo ook voor ongelijke 
inkrimping bij sterk uitcenloopeiide prolillen voor 
roeden en regels, weerhield hem bij de toepassing 
van ijzeren ramen in zijne vrijheid van compositie. 

Meppel, 14 Maart. Wij hebben voor eenigen 
tijd medegedeeld dat zich voor de betrekking vau 
opzichter over de gemeentewerken alhier, dertig 
sollicitanten hebben aangemeld , zoomede dal de 
aandacht van het gemeentebestuur vooral was 
gevestigd op de volgende vier heeren , wier na
men alphabetiseh gesteld zijn, te weten: 

G. J. Blom . te Texel. 
II. M . Buyen van Weeldcren te Utrecht. 
M . Holsboer Jz. te 's Hage, en 
M . Borst te Angerlo. 
Deze heeren, uitgenoodigd om herwaarts tc 

komen , zijn op 0 dezer in het gemeentehuis ver
eenigd geweest, niet uitzondering van den heer 
Holsboer, die verhinderd was geworden. — Er 
is een onderzoek naar hunne bekwaamheden in
gesteld , zoodat. de zaak thans zoo ver gevorderd 
is , dut, naar wij vernemen, de gemeenteraad 
op den ÜO""" dezer tot eene benoeming uit Int 
drietal zal overgaan. 

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

M a a n d a g , IM M a a r t . 
'feu IS Ul-C, op liet Raadhuis te Lrijden: liet leveren 

vau eeu ballast praam. 
Ten I S ure, iu de Raadzaal tc Lochem: de vernieuwing 

vuu ecu gedeelte der huizingen up het boerenerve het Kelhout. 
W o c n a d a g , 20 M a a r t . 

Ten I I ure , teu Raadhuizc tc Boxtel: bet bouwen van 
eeue school eu o u d e r » i j z e r s w o i i i n g aldaar. 

Ten 1 2 ure, ten Raadhuize te Snoek: de leverantie \ an 
p. ui. 10U ii 125,000 eerst»: soort bakklinkers. 

I tenderdag . 21 M a a r t . 
Ten 1 2 ure , iu ecu der lokideu vnn het ministerie van 

biniifuluiidschc zakeu te 'sllage: het maken van gebouwen, 
verhoogde los- eu [asdiagplsatsen, waeliterswouiiigeu eu 
verdere werken voor den spoorweg tusschen kuilenburg en 
Bommel. 

V r i j d a c , 22 Maar t . 
Ten 1 0 ' / . ure, anu het lokual vau bet prov. bestuur te 

's llertogcnuosch: het maken vuu de uardenbnnu cn kunst
werken met het deels begriudeu, deels niet klinkers bestra
ten van den weg, vnn af deu Rijksweg der 1ste klasse uo. 8, 
ouder Sehsyk, over die plaats tot aau den provincialen weg 
bij Herpen, eu vnu af alen weg in de kom vuu Ikrcheni, 
door Haren naar deu Maasdijk hoven liegen, ter lengte van 
Mtr . el. 

T e a 1 * ure, auu het gebouw van het prov. bestuur te 
l.eeuwurdeu: bet vernieuwen van een gedeelte bestrating vuu 
deu Rijks grooten weg der 1ste klasse m>. 1, vnu Leeuwar
den over Sneek naar dc henluier. 

Ten 12 ure, aau het lokaid vnu het ministerie van biu-
iienlnndschc zaken tc ' s l lage: het leveren en stellen van 
negen eu twintig hurdstceneii scbeidiugpalcn tussclieu dc 
gronden van het Domein en die vuu het Nieuw land op en 
unbg den hoek van Holland, vuor de verbetering vuu den 
Waterweg van Rotterdam nnar Zee. 

Zate rdag , 2 » M a a r ) . 
Ten 2 ure, in het Wapen vnn Goidsrhalxoord te l lci-

ncuoord: het houwen van een houten wachthuis. 
M a a n d a g , 2 3 Maar t . 

Hoor de Directie der Ned. Hhijnspoorwcg-iiiaatscliappij te 

Utrecht: het ophoogeu der baan en verdere werkeu, teu be
hoeve vau een tweede spoor, tusscheu Oudewuter en Gouda 

Ten I ure, op het Raadhuis te ' s l lage: het maken van. 
eenige riolen uict vergnarputteu en kolken te Schcvcuiiigcu. 

I l l n » d a g , 2 * Maar t . 
Teu 1 2 are, nau bet lukuul vuu bet prov. bestuur te Arn

hem : lo. vuu het vau buiten verwen der provinciale gebou
wen te Arnhem iu 18117; 2o. van eeuige hcrsteUiugeu en 
vernieuwingen aan die gebouwen, mede iu 1807. 

Donderdag , 2*1 Maar t . 
Teu 1 2 ure, in eeu der lokalen vau het miuisterie vau 

biuiieiiluudsche zaken te 's Hage: het maken vau gebouwen 
en verdere werken op de stationspleinen tc krommenie, 
Wormerveer cn Koog a d Zaan, ten behoeve vau den spoor
weg van Nieuwe Diep uaar Amsterdam. 

Ten 1 2 ure, iu het lokaal van het departement vau 
vau marine te 's l lage: het maken vau een ijzeren lichtto
ren en vuu een ijzeren liehtopstand, en het stellen vau 
heide op de zeedijken bij de Nieuwe siuis iu Zeeland, aUes 
met deu aankleve vnu dien: ecu eu under teu dienste Vfta 
de iumucriug vnu een nieuw stelsel vuu verlichting op de 
Wester-Schelde. 

U o n d e r d a g . 4 A p r i l . 
Ten 12 ure, iu een der lokalen vnn het miuisterie van 

lliiiuenluudsehe Zaken te 'sl lage: het maken en stellen vau 
deu ijzeren bovenbouw voor de bruggen iu het gedeelte van 
llecrenveeu tot Leeuwarden vnu den spoorweg van Arnhem 
naar Leeuwarden. 

Afloop van aanbestedingen. 
tip t l Maart ten raadhuize te Assen: het bouweu eener 

school looi- meer uitgebreid Inner onderwijs. Vau de zes 
inschrijvers was de Jaagste J. Lumbers , nir. timmerman 
aldaar, met ƒ 3 5 5 0 . Het werk is dadelijk gegund. 

Op 7 Muurt ten behoeve van de staatsspoorwegen uun 
bet departement vuu Ijiunculaudschc zakeu te 's Huge: het 
maken, leveren eu opstellen van tien waterkranen. Daar
voor waren uegeii iiisclu-ijvingsbiljetten ingekomen. De miu
ste inschrijvers waren dc heeren Wiutholf Deters en Co. te 
l.ingeu, voor ilu som vuu ƒ 5 6 5 0 . 

Op H Maart te Nieuwe Diep: het bouwen van eene ijzereu 
draaibrug, Minste inschrijver de heer .f. de Grauf te Alk
maar, reor ƒ 2 5 , 1 9 6 . 

Op * Maart te Middelburg: het maken van eene schiet
baan op de bililu liberiu vuil den zuidwestelijkeu Ouden Ila-
vendijk, lang 225 strekkende ellen, voorzien vau de noodige 
kogelvangers en tosachentraversen. Laagste iuschrijver de 
heer .1. Molhoek, te Uerseke , voor ƒ 1275. 

'I'e gelijker tijd had de aanbesteding plaats van de inrich
ting der bovenlokalen van het gebouw der teekeuukadetnie 
tot burger-avondschool, Daarvoor werd als laagste bedrag 
ingeschreven ad ƒ 1 9 6 7 door deu heer van L'ije, te M i d 
delburg. 

Op » Muurt te Schiedam: dc levering vnu 275,000straat
klinkers ; deze leverantie is toegewezen aau den minsten 
inschrijver, den heer W. G. vun lleiikelum, te Doornen-
burg, voor ƒ 1 1 , 8 7 per duizend. 

Op l l Muurt op het gemeentehuis ie 'aBosch: bet ma
ken , leveren eu plnutseii vau het benoodigde ameublement 
cu verdere werken, voor de iuweudigi in rich tj vuu > I < 
rijks hoogere burgerschool te *s Bosch. Voor die werken 
wus ingeschreven door de IIII.: J . B. Tiinineriiuiug te 
• « B o t c h , voor ƒ l i . y u » ; T . 11. Dirks te ' s B o M h , voor 
ƒ 11,21)5; C . van Mierlo te 's Itosch, voor J 10.7KU: 
J . C . SelieUekcus te 'sHosch, vuor f y/J'JO: It. J . A. A . 
Weemholl' te *s IJost'h, voor ƒ ü.816,16; (Jehr, Mouwcsc te 
's ltoseh , vour ƒ 'J.708. 

Advertentiën. 

J±J±"N Ü I C S T E D I N G . 
Op Vrijdag den 29 Maart 1807, des middags 

ten T W A A L F ure, zal in Je Consistoriekamer der 
Hervormde genieeute te llcllecoclslitis worden 
aanbesteed : 

het bouwen van eene PASTORIE. 
Het bestek is tegen betaling van 50 ct. ver

krijgbaar bij den Boekhandelaar II. G. V A N S T E E I I E N 

te Ilellevoetsluis. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den 

Heer M. V E R M A K S . 

De voor Afbraak geveild wordende GE
BOUWEN en MACHINERIEN vun de bui
ten werking gestelde GAZKAHHIEK te ARNHEM 
aau het Nieuwe P le in , zijn bij den inzet ge-
bragt op ƒ 0000. 

Dc locslag blijft bepaald op Maandag 18 Maart 
1807, des namiddags precies ten twee ure inde 
verkoopzaal van het Koflijhuis de Harmonie te 
Arnhem. 

Inmiddels kunnen inlichtingen gevraagd 
en hoogen gesteld worden ten Kantore van 
den Notaris C. K . T K O O S T te Arnhem. Brie
ven franco. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

De Ondergeteekenden bevelen zich aan tot het 
leveren van alle soorten van BOUWKUNDIGE 
VOOBWEIH'EN en O R N A M E N T E N . 

W l K l ' l l A I N , G K I t K I l ' Z K . \ 4> K O U E N I I l I* . 

B E C K E R «Su BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmeet - en andere I n s t r u m e n 
t e n voor den W A T E H S T A A T , D E G E N I E , H E N A A N L E O 

V A N S P O O R W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a a o u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME.—Hoofdcorrespoiu lenteu I.. VAN B A K K E N E S & O 0 , te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

Tweede jaargang. N°. 12 

Vembijal geregeld ied(rea|"Zalitda| bij 
D . A . T H I E M E te A r n h e m . 

I'nj' per 3 aaaadea friari f. p. ƒ 4*63. 

23 Maart 1867. 

• t l aktilMrt tick nir tea jiirgllg. 
idrirleil ièi konen ƒ . « air r e n i n regit 

it / -.li tier tegel ei H I I». 

raOLAD voor ARCHITECTEN, II&EIflEÏÏRS, FABRIKANTEN, AANNEMERS & WERKBASEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a o t i e v a n F . W . V A N ( j E N D T . T O z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBORGH, C. J. VAN DOORN, J . (}. VAN GENDT Jr.1, J . II. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN ETSINGA, H. P. VOGEL. 

A L G E M E E N E BESCHOUWINGEN OVER DEN A F 
VOER EN HET GEBRUIK V A N BIOOLVUII, 

EN HET PLAN' V A N FUOLEERING TE 
'8-GRA V E N H A G E , 

noon 
W. C. V A N D E R W A E I J E N P I E T E R S Z E N , 

Gemeente-architect aldaar. 
I. 

Riolen en riolenstelsels worden sedert het u i l -
breken der cholera-epidemic in het afgeloopenjaar 
weder algemeen en door een ieder besproken. 
Dat er velen over praten , velen over meepraten 
en dal in iedere stad bel bestaande systeina 
wordt afgekeurd, of men het al of niet kent. 
wie zal het betwijfelen, wie zal het laken.' 

Het verloopen jaar stelde bij allen, die slechts 
wilden opmerken . iedere theorie te leur — gron
den met goed water en slecht water, hooge 
gronden en lage gronden , veengronden en zand
gronden , oude huizen en nieuwe huizen, na
bijheid of venen afstand van stilstaande wa
teren of poelen, en wat men ook vroeger als 
waarborg voor en tegen noemde, niets werd 
door de ziekte gespaard. Men zocht naar oor
zaken, die weggenomen konden worden en het 
wegnemen der opgegeven oorzaken , wat baatten 
zij? De ziekte woedde rond, maakte een groot 
aantal slachtoffers , verminderde eu verdween 
zonder den weg te hebben aangewezen . boe men 
in bet vervolg moet handelen, om met vrucht 
de ramp te keeren. Ééne zaak is echter en 
gelukkig als schijnbare reden gebleven, namelijk 
de rioolstelsels, en ofschoon wij uu bepaald ge
looven dat er geen krachtiger middel i s , ter 
bevordering van den algemeenen gezondheidstoe
stand, dan het onmiddellijk wegvoeren van alle 
vuil en het dagelijks schoonspoelen van alle par
ticuliere en algemeene riolen, zoo kunnen wij er 
toch als in éénen adem bijvoegen dat op de best 
gerioleerde plaatsen, de cholera geen mindere 
slachtoffers eischte. 

Dit alles neemt echter niet weg dat, al ware 
bet alleen ter wille van den onaangenuinen stank 
en den overlast, die de riolen aan de goede bur
gerij veroorzaken, het meer dan tijd wordt dat 
in het algemeen belang maatregelen worden ge
nomen, om den algemeenen toestand der riolen 
tc verbeteren en dat het buiten kijf is dat, moge 
de cholera er niet mede geweerd worden , de 
algemeene gezondheidstoestand er door moet ver
beteren. Daar nu al mijne ambtgeuooten in 
meerdere of mindere mate, vragen dienaan
gaande zullen te beantwoorden hebben of plan
nen te ontwerpen, zoo meen ik zeker sommigen 
hunner geen ondienst te doen met iets over de 
riolen in het algemeen en over het plan, dat ik 
(lezer dagen voor de rioleering van 's-Gravenhage 
aan het gemeentebestuur inzond, te zeggen. In 
ieder ander blad dan lie Opmerker zoude men 
bet kunnen beschouwen als een uitkramen van 
denkbeelden aan het publiek; in De Opmer

ker schrijf ik het. als mededeeling van hetgeen 
ik er over gelezen heb , voor ambtgeuooten , die 
alhoewel zij hunne eigene denkbeelden evenals 
ik zullen hebben, ook gaarne die van anderen 
hooien, en waar mogelijk er hun voordeel mede 
doen, zonder mij te verdenken dat ik eene 
theorie over dit onderwerp wil geven. 

Na het heerschen der cholera-epidemic in 
18ó>8—40 werd in Engeland bij Parlementsakte 
eene gezondheidscommissie ingesteld, welke den 
naam droeg van »the General Board of Health", en 
ten doel had algemeene voorwaarden voor een goeden 
gezondheidstoestand vast te stellen , maatregelen 
voor te stellen en tc doen uitvoeren, welke in 
het belang van een algemeen goeden gezond
heidstoestand gevorderd worden , en in dien geest 
de werken te leiden. welke de onderscheiden 
gezondheidscomité's , op de verschillende plaat
sen vnn het Rijk tegelijk aangesteld , zouden on
dernemen. Deze commissie op eene wettige wijze 
in het leven geroepen , was samengesteld uit de 
eerste namen in de staathuishoudkunde, schei
kunde, burgerlijke- en waterbouwkunde en werd 
door het Gouvernement krachtdadig, zoowel linan-
cieel als materieel, ondersteund. Niettegenstaande 
deze ondersteuning was zij van geen langen duur 
en moest zij na vele vruchteloose pogingen van 
hare taak afzien. Achtereenvolgens werden an
dere commission benoemd, die allen uit hunne 
rapporten en verslagen ons veel leerzaams nalie
ten. In 1850 werd door deze commissie verslag 
uitgebracht, waarin zij hare denkbeelden ont
wikkelde, die nog heden de beste regelen der 
gezondheidsleer aangeven, namelijk: 

1". Overvloedige aanvoer van goed drinkbaar 
water iu iedere woning. 

'2". Wegruiming van alle beerputten en ten
gevolge van dien, dagelijksche wegvoering van alle 
fecale stoffen door de riolen uit de huizen. 

Hieruit zien wij al dadelijk twee zaken alsonafschei-
delijk beschouwd : algemeenen aanvoer van goed 
water en ongestoorden afvoer van alle v u i l , dus 
waterleidingen en goede riolen. Beschouwt men 
de riolen ook afzonderlijk, dan zullen cr weinig of 
geene plaatsen zijn, zoo gunstig gelegen, waar 
men riolen kan maken en waar tevens de ligging 
van den grond water genoeg geeft om het vuil 
der riolen weg te spoelen. Eigenlijk gezegd, kan 
ik mij de mogelijkheid er niet wel van denken, 
daar het v u i l , dat van ieder huis in de riolen 
wordt gebracht, eenen overvlocdigen toevoer van 
water behoeft om geen depot van vuil te vormen. 
In onze stad is het geheel en al onmogelijk 
en dit zal wel op de meeste plaatsen het ge
val zijn. Is het nut eener waterleiding uit 
dit oogpunt reeds buiten twijfel, het is het te 
meer omdat door een ruimen toevoer van water 
de fecale stoffen 'dermate verdund worden dat 
zij veel minder stinken en gemakkelijker worden 
weggevoerd, zonder nog te spreken van de wel
daad van goed drinkbaar water, het gemak van 
vvasschen en reinigen en de bevordering der al

gemeene gezondheid vooral op dit punt. Ik voor 
mij meen dus als onafscheidelijk voor een goed 
rioolstelsel te moeten aannemen het bestaan eener 
waterleiding en riolen , die al het vuil van hui
zen en straten onmiddellijk kunnen afvoeren. 

De zuinigheid tcekent op vele plaatsen tegen 
dit stelsel appèl aan. Hoevcle economen hebben 
niet geschreven over de enorme opbrengst der 
meststoffen uit de steden, over de schatten, die 
aan den landbouw onttrokken worden door het 
te loor gaan van het v u i l , en dit is wel het 
kwaadste punt, hoe velen maken nu reeds eene 
rekening over de duizenden, die dat vuil zal op
brengen. Wij moeten tegen den stroom op, men 
make zich geene illusiën; is het algemeen er
kend , dat de beer- of secreetputten in België en 
Frankrijk vooral schadelijk zijn voor de gezond
heid, dan moet men van de opbrengst daarvan 
afzien. Dit nu zal in onze gemeente geene groote 
opoffering zijn: meer plaatsen bevinden zich in 
denzelfden toestand, en moet men van eene op
brengst in het verschiet afzien, naar mijne mee
ning kan men daarvoor een zekerder inkomen ver
krijgen door voor iedere loozing eene recognitie 
te laten betalen , dat verreweg de meesten gaarne 
zullen doen, wanneer zij daarvoor van de lastige 
plaag der beerputten bevrijd worden. Het be
drag der opbrengst van secreetvuil is op zich zeiven 
ook wel de moeite waard om na te gaan; de 
oppervlakkige beschouwer zoekt toch zoo gaarne 
op hoofdstuk inkomsten naar de opbrengst, zon
der altijd het juiste bedrag der uitgave er af te 
trekken. 

Hebben wij nu eenmaal aangenomen dat alles 
op de riolen wordt gebracht, dat de riolen alles 
wegschaden, dan wordt de hoofdzaak: waar inoet 
het verdunde vuil heen, want er bestaan als
dan geen vergaai-putten meer waarin het vuil 
bezinkt. De beantwoording van deze vraag heeft in 
Engeland veel moeite gekost, en dat wel omdat 
men verbood het vuil in de rivieren te laten weg-
loopen. Wij hebben in Nederland evenals in 
Engeland onderscheiden plaatsen, waar dit het 
geval i s , en men vindt dit zeer gelukkig; doch 
de Gezondheidsraad in Engeland meende, en te 
recht, dat men niets anders deed dan het vuil der 
steden van de eene stad naar dc andere vervoe
ren en de rivieren bederven. 

Wellicht had men daar evenals hier nimmer 
zoo sterk over het ongezonde van het wegvoeren 
van vuil in stroomende rivieren nagedacht, wa
ren er niet twee zaken geweest, die hen er als 
van zelve toe brachten. 

I-. Doordat op de Theems het vuil, bij de eb 
afgevoerd, door den vloed weder gedeeltelijk werd 
teruggebracht en 

•1". De speculatie op de waarde der meststoffen. 
Van dit tweede punt werd vooral in Engeland 

hoog opgegeven cn het is wel een bijzonder on
derzoek waard om eene geschiedenis te schrijven 
van de misrekeningen, die op dit terrein gemaakt 
zijn. 



Hoewel het ons op dit oogenblik geen stap ver
der brengt cn ik het alleen als waarschuwing 
even noteer, om wie er belang bij beeft ilit on
derzoek als zeer leerzaam aan te bevelen, de 
speculatiegeest beeft aanleiding gegeven tot proe
ven, die ons allen nuttig zijn tc weten. Ik zal 
trachten hiervan een overzicht zoo kort mogelijk 
te geven. In tie eerste plaats beeft men tloor 
de voornaamste scheikundigen het rioolwater doen 
onderzoeken en doen vaststellen hoeveel waaide 
aan meststof door de riolen werd weggevoerd. 

Het is zeer duidelijk dat tie proeven tot wijd 
uiteenloopende resultaten aanleiding gaven , wan
neer men alleen rekent op het verschil van ver
dunning tusschen regenachtige en drooge dagen, 
de vele of weinige fabrieken, denaard van bestra
ting enz. Men vindt dan ook opgaven van tie 
waarde van het rioolwater in Londen van 25 
millioen gulden, van 14 millioen eu van 10 mil
lioen per jaar. Bij de meeste dezer berekeningen 
nam men als punt van vergelijking tie waarde dor 
guano als mestspecie aan tegen een zekeren prijs 
per ton. Anderen scheikundigen berekenden de 
waarde aan amoniac, phosphorzure kalk en pot-
asch, die het water per kuh. el inhield en 
bepaalden de waarde ; doch van geen van allen 
leidde de rekening tot eenig practisch resultaat, 
daar men geen middel had om het water te ver
dampen en de vaste stoffen, zooals zand en der
gelijke, die eene negatieve waarde als meststof 
hebben, te verwijderen. Deze vergelijking met de 
guano ging dus niet op , en tie resultaten leer
den dat men in den landbouw niet gediend was 
om het land met eene laag van bijv. 20 a HO 
duim grond te dekken, om dezelfde meststof te 
verkrijgen, die men met eeue dunne laag guano 
kreeg. Bij de toepassing bleek dan ook al dade
lijk dat het riool vuil als meststof niet gezocht 
en dus niet verkoopbaar was en er alleen resul
taten te verkrijgen waren met rioolwater zelve 
en dat wel uitsluitend, zooals later bleek, op 
zandgronden, tlie het water doorlaten, de uiest-
stollén ophouden en dus het water gezuiverd in 
de afvoerkanalen weder geven. In hoever dit 
middel in tie prurtijk uitvoerbaar bleek tc zijn, 
zullen wij later zien. 

Na de onderzoekingen van het water was men 
echter al dadelijk bedacht om het rioolwater, a l
vorens het uitloopt op kanalen of rivieren, te 
zuiveren en wel in de eerste plaats door filtrccren. 

In de meeste groote steden van Engeland heeft 
men dit met meerdere of mindere zorg toegepast. 
Op sommige plaatsen heeft men gemeend te kun
nen volstaan door het rioolwater te laten bezin
ken en het bovenste water af te schenken; tlat 
dit even goetl is als niets te doen , zal men ge-
reedelijk toegeven als men bedenkt dut tie zware 
stollen, afkomstig van het afspoelen der straten, 
bijna allen bezinken en tie fecale stollen voor bet 
grootste gedeelte in het water hangende blijven. 

Op de meeste plaatsen is men echter met meer 
zorg te werk gegaan; zoo heeft men onder an
deren te Birmingham op het punt van uitvloeiing 
aan de rivier een bassin gemaakt, lang 100 e l , 
breed 30 el en diep 2.10 el, Deze bassin is in drie 
deelen of vakken afgedeeld, waarvan ieder vak op 
de rivier uitloopt. De gemeenschap van het water 
met de rivier beeft echter alleen tloor lilters plaats. 
De eerste vakken voor verticale lilters dienen om 
het vuil te laten bezinken ; daarna wordt het tloor 
twee horizontale lilters eerst van ander naar boven 
eu daarna van boven naar onder gefiltreerd, al
vorens in de rivier te storten. De eerste hori
zontale filter was over cene oppervlakte van 450 
vierk. ellen samengesteld uit een ijzeren rooster 
met eene laag grind van 0.08 e l , waarover eene 
laag sand van 0.22 el. De opgaande filter werkte 
goed : de nederguundc is verlaten, omdat die 
geregeld verstopte. 

Men filtreert in Birmingham dagelijks gemid
deld 55.000 kub. el water. In zes weken bezinkt 
iu het eerste vak gemiddeld cene hoogte van 
1.50 e l : in het tweetle vak eene hoogte van 
0.40 el en in de opgaande Idler van 0.07 tol 
0.10 el. De voorstellen om het water in de laat
ste filter met krijt of half gebranden kalksteen 
te behandelen, dat door den cliiuiist Blyth 
voldoende geoordeeld werd om het nog aanwe
zige zwavelzuur, de metaalzouten en tic organische 
stollen neer te slaan, is niet gevolgd, omdat men 
aan eene mechanische bewerking de voorkeur gaf, 
zeer ten nadeele van het water, tlat nu half ge
zuiverd wegloopt. 

Te Bilston heeft men de lilters gevuld niet ha
mei slag en neurie» ( d i e unn slechts 5 of li malen 

( ' i .Metaalschuim of liever gelegd gietdskken, 

op een jaar behoeft te ververschen. om het water 
goed gezuiverd te hebben. Nu is bet natuurlijk 
dat het rioolwater van de eene plaats of de an
dere zeer verschilt en dus ook de zuiverings
middelen moeten verschillen : wij zullen dus de 
onderscheidene ons bekende middelen niet op
sommen , te meer daar zij latei- nog te sprake komen. 

Voor fabrieken en kleine steden heell men ver
der gebruik gemaakt van hel denkbeeld om door 
eene telkens vertragende ufstrooming bet bezin
ken te bevorderen cn op het punt van uitstroo-
miug het. water door kalk te zuiveren. Hiertoe 
groef uien iu den grond evenwijdig aau elkander 
loopende kanalen, aau de einden met riooltjes 
van het eene naar het andere vak voorzien, zoo-
dat ile stroom iu ieder volgend kanaal eene tegen
gestelde richting heelt aan die in het voorgaande . 
In de laatste vakken plaatst men schotten met 
kalk gevuld, waardoor het water heen dringt 
alvorens weg te loopen. 

Vertier heeft men bassins gemaakt , eenvoudig 
omgeven door dijken , van losse steenen gesta
peld, ook wel omringd met grinddijkeu, doch al 
deze werken, doelmatig voor fabrieken of zeer 
kleine steden, zijn voor plaatsen, die eene bevol
king van 20a30 duizend zielen tellen, onbruik
baar bevonden en algemeen is men tot hel om
schreven denkbeeld van Birmingham teruggekeerd. 

Het desinfecteeren van het rioolwater, voorna
melijk door neerslag uf zuivering der stollen, beeft 
mede tot vele proeven bij dc onderscheidene ge-
zoudheidscomiuissien aanleiding gegeven cn die 
proeven bevatten iu het algemeen daarom veel 
leerzaams, omdat zij antwoorden op eene vraag 
tijdeus de cholera aau ieder onzer gedaan, n. b. 
om de riolen en de sekreten te desinfecteeren. 

DE ATLANTISCHE TELEI JU A A K K A B E L . 

IETS OVEH DEN N E D E R L A N D S C H E N C E N 
T R A A L SPOORWEG. 

De op den 27»fcu Juli 1800 gelukkig voltooide 
Atlantische telegraaf ka bid wordt in beide onder
staande Qguren iu aanzicht en dwarsdoorsnede 
op de volle grootte aanschouwelijk gemaakt. 

verbinden met de 

aldus 

erend vocht 
buigzaamheid niet doet 

De binnenste 7 koperen draden, tlie lot een 
touw zijn saaingedraaid, dienen tot het tele-
grapheeren. 

Deze draden zijn omgeven door eene vermen
ging van onderscheidene harstachtige stollen, 
Chatterton''s compound genaamd , die ondoor
dringbaar voor water zijnde, bovendien het voor
deel beeft van zich oanl 
omliggende gutta-pereba. 

Vier lagen gutta-percha omringen di 
voorziene koperdraden en maken tie waterdichte 
omsluiting uit. 

Om deze gutta-percha is eene laag losse hen
nep aangebracht, die met een conserv 
is doortrokken , tlat di 
verminderen. 

Daartoe werd expresselijk geen teer genomen , 
om iles te gemakkelijker teu allen tijde te kun
nen onderzoeken of de gutta-percha soms "eni
germate beschadigd was. 

De telegraafkabel werd eindelijk voltooid door 
10 stuks zwak gegalvaniseerde IJzerdraden spi
raalvormig om den hennep tc winden, nadat elke 
draad afzonderlijk te voren met 5 draden wille 
manillahenuep omwoeld was. 

Deze hennep is evenmin geteerd, noch zells 
door iets beschut. 

liet gewicht van de koperdraden of de eigen
lijke telegraafdraden bedraagt te zamen onge
veer 800 pond per mijl : het totaal gewicht van 
deu kabel is ongeveer 8330 pond per mijl boven 
water en 4000 pond per mijl onder water. 

I N G E Z O N ' D E N . 
Evenals bij de meeste, ja meest alle spoorwe

gen van bet vasteland van Europa, toont bet 
afgetoopen jaar I8(i(i voor de Engelsche spoor
wegen eene belangrijke vermindering van ont
vangsten , vooral voor passagiersvervoer aau. De 
metropolitan- of stedelijke spoorwegen van Londen 
buiten beschouwing latende, is de lijn Waterford — 
Limerick wellicht de eenige in het. vereenigde 
koninkrijk, die op eene vermeerdering van ont
vangst voor passagiers-biljetten kan bogen. Op 
tie dezer dagen gehoiideue vergadering van aan
deelhouders in het kapitaal dezer maatschappij. 
wees de president der vergadering met voldoe
ning op deze omstandigheid, en schreef hij de 
gunstige uitzondering, die de genoemde spoor-
weglijn op bijna alle bestaande spoorwegen maakt, 
uitsluitend toe aan de zeer vrijgevige bepalingen 
omtrent retourkaarten en het verminderde pas-
sagierstarief, die sedert eenigen tijd op tie lijn 
Waterford—Limerick zijn iu werking gebracht: 
hij hield de bewering vau hen , die vermindering 
van tarieven als hel eenige middel beschouwden. 
om kwijnende s| rweg-ondernemingen, meerdere 
ontvangsten en hetere resultaten te verschuilen, voor 
geen gegronde tegenspraak vatbaar, en noemde 
uil volle overtuiging de vermindering van alle 
vrachtprijzen, den eenigen weg, om tot vermeerderd 
verkeer te geraken. 

Naar aanleiding van het door den president 
van den Waterford — Limerick-spoorweg bespro
kene, en zonder vooraf een blik te slaan op de 
resultaten , door de Belgische spoorwegen na dc 
daar ingevoerde tariefvermindering verkregen , wi l 
len wij eens nagaan , hoe hel daarmede met som
mige onzer Nederlaiulsrhe spoorwegen, die in 
kwijnenden toestand verkeeren. gelegen is . en 
iu hoeverre de woorden van tien Engelschen des
kundige door tie directie dezer spoorwegen be
hoorden Ie worden ter harte genomen. 

Wie van tijd tol tijd in een eerste of tweede 
klasse-wagen, de reis van Utrecht naar Zwolle, 
of van Arnhem naar Enschedé maakt . zal reeds 
voor lang hebben opgemerkt, dal onder alle 
gerietelijkheden, waarvoor door de direction der 
Centraal- of Exploitatie-Maatschappij teu nutte der 
passagiers is gezorgd . er geene meer iu het oog 
valt dan deze. dat den reiziger alle gevaar is 
Ontnomen. om met zijne medereizigers in twist 
te geraken. Zoodra Amersfoort op den Ceutraat-
of Zutfen op den Staatsspoorweg achter den rug 
ligt , zit men alleen, alleen om te kunnen na
denken over tic inensehclijke bekrompenheid , of 
over de gegrondheid van hel spreekwoord dat 
beweert: '-Als onze lieve lieer de betrekking 
geeft . geeft Hij bet ver-tand om die waar te ne
men op tien koop toe." 

Inderdaad iedereen, zelfs eeu handvol would-be 
Aiusterdaiusche aristocraten . acht zich iu staat 
eeu spoorweg naar tien eisch te besturen. Te be-
studceren wat een spoorweg eigenlijk is. met welke 
bronnen die gevoed, hoe tlie voor tie aandeel
houders productief, cn voor hel publiek onmis
baar gemaakt moet worden , het komt niet iu 
die heeren op. en 't zon ook weinig haten, om
dat hun zelfs de eerste elementen tot de daartoe 
noodige kennis ontbreken. 

Zelfs hunne maatschappelijke positie is meer
malen ecu groot beletsel om tot die kennis te 
geraken : ze kunnen niet begrijpen , zij die allen 
in steden wonen, reeds lang met spoorwegen be
giftigd . hoe de bewoner van het platteland, 
evenmin ais hij, tlie iu de provincie-steden woont, 
niet tie minste behoefte gevoelt, om zich lever 
plaatsen: hoe tlie provincie-man zijn gulden wel 
tienmaal omkeert, voordat hij daarvoor een 
plaatskaartje koopt; hoe tie « iner t i e , " de lauw
heid, dc onverschilligheid van den provinciaal 
overwonnen, behoefte aan reizen gecreëerd moet 
worden . en hot: voor tlat alles maar een enke
len weg openligt, tl. i . hem het reizen per 
spoorweg zoo gemakkelijk . maar vooral zoo goed
koop te makeu. dat hij er niet voor te huis blij
ven kan. Men vergeet tlat een spoorweg, waar 
hij in exploitatie wordt gebracht, eene nieuwig
heid is; dat al wat nieuw is , ook het voortreffe
lijkste, tijd noodig heeft, om het burgerrecht te 
bekomen , en dat ook het voortreffelijkste te duur 
kau zijn. 

Is het niet te betreuren, dat tier direction van 
sommige spoorwegen (voor zooverre zij de door 
ben geadministreerde spoorwegen wel eens be
reizen) ('), de oogen niet opengaan, als zij in 

(•) Op deu ('cntruul-spoorwcg ziet ineu nimmer ecu lid 
vau dc directie. 

een waggon, die 5000 a 6000 Ned. ponden weegt, 
2 , 3 of 4 passagiers zien vervoeren , en dus de 
doode last de productieve last, meer dan 20 ma
len overtreft'' Zou het niet voordeeliger voor de 
maatschappij zijn , wier belangen zij verplicht ziju 
te behartigen, als in zulk een waggon 20 reizi
gers plaats namen . tlie half geld betaalden.' 

In ile concessies der Centraal- en Exploitatie-
maatschappij is het maximum tier passagiers
vrachten bepaald op 5 cents per persoon en per 
kilometer voor de eerste, i n 2V, cents per rei
ziger en per kilometer voor de derde klasse, 
liggende de prijs der 2' 1 ' klasse-kaartjes tusschen 
beiden in . 

Waarom aan dat maximum halstarrig vastge
houden.' Ziet men dan niet iu dat hij de be
staande tarieven evenmin de aandeelhouders als 
de reizigers gehaat zijn? 

Wij weten het zeer goed, als men die vragen 
aan de directie der beide bovengenoemde Maat
schappijen richt, zal het onveranderlijk ant
woord zijn : "Zoolang wij cijnsbaar zijn aau de 
Rijnspoorweg-maatschappij, en deze hare passa
gierstarieven niet vermindert , kunnen wij aan 
geene vermindering denken." Dwaze redeneering 
voorzeker! omdat de Nederlandsche llijnspoor-
weg-maatschappij 5 cent per persoon en per kilo
meter vordert voor reizigers \* klasse en tie 
helft voor reizigers 3* klasse, daarom zou de 
maatschappij van Staat spoorweg Exploitatie en die 
des Centraal-spoorwegs, ter verlevendiging van 
haar verkeer, en ter stijving barer ontvangsten, 
geen tarief van 3 ' / , , 2 ' / 2 en I cent voor de 
l e , 2e en 3e klasse respectivelijk per persoon 
en per kilometer kunnen invoeren. 

Wij kunnen daarvoor geene enkele reden vin
den . en achten bet argument niet anders dan 
een voorwendsel om onwil te verbergen : wij 
zeggen liet den president van den Waterford-
l.imerick-spoocweg na. dal vermindering van 
tarieven het eenige middel is . om tot vermeer
derd verkeer en daardoor tot grootere ontvang
sten te geraken. De belangen van de aandeel
houders en rentbelfers eener spoorweg-maatschappij 
cn die van het reizend publiek. liggen hier vol-
niaakl in dezelfde r ichting: iu de slijtage van het 
rollend en vaste materieel eens spoorwegs is geen 
noemenswaardig verschil, of de rijtuigen vol of 
leeg vervoerd worden en bet dienstpersoneel 
blijft volmaakt hetzelfde. 

De directie der Nederlandsclie 
weg-maalschappij , die al zooveel 
en zooveel goetl te maken heeft, is tloor den 
staat van kennelijk onvermogen waarin de maat
schappij reeds lang verkeert, en niet minder 
voor hare eigene eer, verplicht alles aau le wen
den wat strekken kan , om aan dien kwijnenden 
toestand een einde te maken. Zij neme eens het 
inialief in deze, eu store zich niet aan de Rijn
spoorweg-maatschappij, tlie, wie weet welke 
plannen beeft, als de Centraal eens in andere 
banden iimeal overgaan. Zij sla de woorden uit 
Engeland . het land der spoorwegen bij uitne
mendheid. tol ons overgekomen, niet in tien 
wind, en verminden' boe eer hoe beter hare 
tarieven liet is tie eenige weg, tlie tot zelf
behoud leidt, eu zij is verplicht dien weg in 
te slaan. De staal vau déconfiture, waarin tie 
Ceiitraal-spoorweg verkeert, is niet aan tijdelijke 
oorzaken, evenmin aan veepest als aan zachte 
winters of nau den oorlog in Bohemeii toe te 
schrijven. 

Toen van dat alles niets bestond, miste de 
Centraal reeds alle levensvatbaarheid . en steeg 
de bruto ontvangst nimmer hooger dan / ' I I per 
'lag en per kilometer als maximum. Vau den 
ellendigen bovenbouw der liaan, waarvan de Maat
schappij nu reeds tic droevige gevolgen inoogst , 
spreken wij nu niet ; dit is een voorbijgaand 
euvel, dat met een ton of drie zal le redressee-
ren zijn ; de tarieven , de passagiers- eu goederen-
tarieven maken den ceiitraalspoorweg tot eene 
onmogelijkheid. 

Wat anderen, wier eigenbelang of' vadsigheid 
soms luider spreekt dan belangstelling in bet lot 
der Maatschappij, ook mogen aanvoeren, in re
tourkaarten , locaal-treinen en verminderde tarie
ven, ligt het geneesmiddel voor den ceiitraal
spoorweg, omdat die middelen de behoefte aan 
reizen vermeerderen; bet reizen smakelijk tema
ken , daarin ligt het groote geheim, liet aan
sluiten aan expres-treinen te Utrecht werkt 
almede doudclijk , en het gemis van minstens eene 
locaal-trein van Amersfoort naar Utrecht, en één 
van Zwolle naar Kampen, vice-versa. is oen 
absurditeit. De Amersfoortsche handelaar, die 
de beurs te Amsterdam bezocht heeft en reeds 

Centraal -spoor-
op hare horens 

ten 5 u. 35 min. weder te Utrecht arriveert, 
moet tot 8 uur des avonds wachten, voor bij 
naar zijne stad kan terugkeeien , cn de commis-
voyageur, die van Zwolle uit, Kampen per spoorweg 
bezoeken w i l , vindt daartoe reeds des morgens ten 
11 uur gelegenheid!!! En bij zulk eene admini
stratie , tlie de belangen van bet publiek, en 
dus ook van de aandeelhouders zoo grovelijk mis
kent, spreekt men nog van tijdelijke en voorbij
gaande oorzaken , als de zaak niet rendeeren wil . 

Zal deze onze welgemeende raad iets afdoen 
bij eene directie als die des Centraal-spoorwegs.' 
Wij maken ons daaromtrent geene de minste 
illusion : tie persoonlijkheid tier leden van den 
Itaatl van Administratie, la hauteur de leur gran
deur, invloeden uit Darijs en (zot genoeg) ook uit 
Utrecht, zullen onze stem , eu die van menigen 
belangstellende doen zijn een »vox damans in 
deserto"; toch nemen wij geen woord terug van 
onze bewering, dat in vermindering van tarie
ven , in retourkaarten en locaal-treinen , de eenige 
weg ligt tot herstel, of liever ter verbetering 
dor financiën van tien Nederlandschcn Ceiitraal
spoorweg. 

Een inschrijver in het kapitaal der 
Sedcrtantltichr theatraal'-Spoorwegmaal-
schappij. 

dige wereld ziet den 
aandacht te gemoet. 

uitslag dezer proeven met 

B I N N E N L A N D . 

Berichten en mededeelingen. 

voor 
ijzer-

l i U I T E N I. A N D. 

— Alleen in den staat Chicago, Vereenigde 
Staten van Amerika, zijn 30 ijzerfabrieken, waarvan 
verscheidene niets dan spoorstaven vervaardigen. 

Deze 30 fabrieken leveren gemiddeld 
2.500,000 dollars of 10 millioen gulden aan 
werken per jaar. 

—• In Amerika bestaan 00.000 mijlen, in 
Europa in hel geheel slechts 00,000 mijlen tele-
graallijn. 

— Te Birmingham is den 13den de fabriek 
van de heeren Pattison geheel verbrand. Hon
derd arbeiders zijn daardoor builen werk. De 
schade wordt op 15,000 p. st. geschat. De gebou
wen en voorhanden goederen waren slechts ge
deeltelijk verzekerd. 

— Volgens een der dagbladen van Montreal, 
tie hoofdstad van Neder-Kanada, beeft men het 
plan opgevat om bij deu Lachiue-val in de St. 
Laurens-rivier een sluis te houwen, die dezen 
vloed (welke op dat punt vooral eene aanmerke
lijke diepte en eene oiigemeene snelheid heeft) 
van deu eenen lot deu anderen oever zal afdam
men, ten einde eene stuwkracht te verkrijgen, 
sterker dan er wellicht ééne in de wereld be
slaat. Er beeft zich tot dat einde eene maat
schappij met een kapitaal vau twee millioen dol
lars gevormd. Het denkbeeld dezer onderneming 
schijnt zijnen oorsprong tc danken te hebben aan 
dc omstandigheid, dut zich langs het oude, uit 
deu Lachine-schietstroom afgeleide kanaal, reeds 
zoo vele indiistriëcle ondernemingen van allerlei 
aard gevestigd hebben, dat te dier plaatse be
hoefte aan nieuwe beweegkracht bestaat. Men 
verwacht, dat de nieuwe onderneming een aan
tal kapitalisten en indiistriéelen naar Montreal, 
hetwelk bovendien reeds een gewichtig financieel 
eu koiiiiiieiciëel middenpunt i s . zal lokken. De 
kracht. welke de Lachinc-val zal uitoefenen, 
wordt berekend met die 
den gelijk te staan. 

— Hoogst helangwekk 
dagen op den Cheiiiin de Ec 
rijk genomen , om de adhaes'u 
eener locomotief door het el 
versterken. Een ieder weet. 

van vier millioen paar-

lo* proeven zijn dezer 
tin Noril in l'rank-
vau de dt ijl wielen 
tro-inagnetisme l i -
dat tlie adhaesie , 

• volstrekt noodig i s , om een 
te brengen , alleen bereikt 

zwaarte aau de stoomtrekkers 

dat kleven, dat z 
trein in bewegin 
wordt door groote 
te geven en door die zwaarte bij sterke hellin
gen of buitengewoon zware lasten te vermeer-
tieren. Machines van groote trekkacht, en voor 
scherpe bochten geschikt, zijn door menigen in
genieur uitgedacht eu vervaardigd , maar de 
noodige adhaesie tier ilcijfwieleu werd altijd ge
zocht iu enorme zwaarten. Verschillende voor
stellen ter wegneming van ilit bezwaar zijn reeds 
bekend gemaakt, eu reeds meermalen is er aan 
het eleclro-iiiagnetisiue geducht, zonder echter 
tot eenig afdoend resultaat te geraken. Een 
Italiaansch ingenieur, tie heer Vescovalli, gelooft 
het middel gevonden te hebben, om door elec-
tricileit de adhaesie der wielen belangrijk te ver-
sterkeu en alzoo de zwaarte der locomotieven 
zeer te verminderen, lie geheele werktuigkuti-

— Men schrijft der directie van den Hollaiid-
schen spoorweg het voornemen toe, om bij de 
opening van den Noordhollandschen spoorweg op 
I Mei e. k. ties morgens ten 0 ure een sneltrein 
te doen loopen van het Nieuwediep naar Haar
lem , Amsterdam eu Botterdam , alsmede op dat
selfde uur een van Rotterdam langs tusschenge-
legen plaatsen naar het Nieuwediep. 

— Op dc buitengewone algemeene vergadering 
van aandeelhouders der Nederlandsche centraal-
spoorwegmaatschappij, den 8 dezer onder voor
zitterschap van den heer E. W. Cramerus gehou
den, werden 7110 aandeden, uitbrengende 175 
stemmen, vertegenwoordigd. Het reglement van 
conversie, door eene commissie uit dc obligatie-
houders ontworpen en door den raad van admi
nistratie goedgekeurd, werd door de vergadering 
bekrachtigd cn eenige artikelen van de statuten 
der maatschappij werden in verband daarmede 
gewijzigd. 

— Plaatsruimte belet ons in dit nommer het 
verslag omtrent den Hollundsclien IJzeren Spoor
weg te bespreken. 

Amsterdam. In de vergadering van den ge
meenteraad , den 20""-'" dezer gehouden, werd de 
aanvrage van het bestuur van «Neerlands werk
man" ter sprake gebracht en stelden burgemeester 
en wethouders voor de aangevraagde subsidie 
van '1250 voor de aanstaande tentoonstelling 
dezer vereeniging niet te verleencn. Het amen
dement van deu heer Bienfait, om een subsidie 
van hoogstens f 1250 tot dekking van het tekort 
iler tentoonstelling toe te staan, werd daarna aan
genomen. 

De voorzitter deelde der vergadering mede dat 
de heeren Kuinders en Outshoorn hebben afgezien 
van het plan tot aanleg van eene groote straat 
van tien Dam naar de Plantage. 

— Dc heer mr. W. K. van der Dreggen en 
15 andere aandeelhouders in de Amsterdamsche 
Kanaal-maatschappij hebben een voorstel gedaan, 
om in de Algemeene vergadering van Mei te 
worden behandeld , inhoudende, dat, buiten en 
behalve de punten ter behandeling op de jaar
lijksche algemeene vergadering, in art. 39 der 
statuten uitdrukkelijk vermeld , al zoodanige on
derwerpen, die aan de orde zijn gesteld, vooraf 
ter kennis der aandeelhouders zullen worden ge
bracht, en worde besloten, dat geene onderwer
pen of voorstellen , bedoeld bij het laatste l id 
van art. 3 9 , in behandeling zullen worden ge
nomen, of daaromtrent zal worden beslist, tenzij 
zulks bij gelegenheid der eerste gewone algemeene 
vergadering van aandeelhouders heeft plaats ge
vonden , tèn kantore der Maatschappij ter visie 
hebben gelegen. 

In de memorie van toelichting komt voor, 
dat het onverwachte, door de directie in de ver
gadering van 1800 gedane voorstel, om de open
gevallen directeurs-plaats, ontslaan tloor het ge
nomen ontslag van den Heer Insinger, vooreerst 
niet te vervullen, de wenschelijkheiil heeft aan
getoond , dat niet door uitlegging of willekeurige 
toepassing worde afgeweken van de statuten, 
duidelijk regelende de verhouding van de aan
deelhouders ouderling en van de directie jegens 
de aandeelhouders. 

Rotterdam. De commissie tot beoordeeling 
iler ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor 
eene vijfde kerk voor de Hei vormde gemeente 
alhier . is samengesteld uit tie heeren A. W. van 
Dam te Rotterdam, ( I . N . Itz te Dordrecht eu 
I'. Dekker te Rotterdam ; tie laatste in plaats 
van den heer .1. E. Metzelaar, die om andere 
bezigheden gemeend heeft te moeten bedanken. 

Leiden. Weldra zullen de laatste sporen van 
de Kijnsburgsclie poort verdwenen zijn. Een be
langrijk gedenkteeken van onze bouwkunst in de 
17' eeuw ging alzoo weder verloren. Wij be
treuren dit met hen, die prijs stellen op het be
waren van monumenten uit vroegere eeuwen. 
Trouwens wij zagen wel elders grooter vandalisme 
plegen , met minder noodzakelijkheid. Wij ver
blijden ons evenzeer, dat de toenemende bloei 
dezer stad en het groote verkeer langs den — 
waarom nog altijd eenigen — spoorweg, die Lei
den met de voornaamste steden dezer provincie 
verbindt, het amiiveeren van dit gebouw gebie
dend vorderden. Meer dan twee eeuwen heeft 
deze poort bestaan. Deu 13'1"1 Februari 1031 le
verde Jan Jacobsz. vou Bauclieni bij deu gerechte 
van Lelden zijn plan i n , om, na de vergrooting 



der stad. daar ter plaatse eene poort, volgens 
overgelegde teekeningen en bestek , op te trek
ken. En reeds in het volgend jaar verrees de 
Rijnsburgsche poort, »het grootste konstwerk der 
bouwkunde" — gelijk Van Mieris haar noemt — 
wdat te Leiden gevonden wordt. in oude Dori
sche bouworde voltrokken , en alles scheelhoeks 
zoo wonderlijk samen gevoegd, dat de kundigste 
bouwmeesters over hetzelve verbaasd staan." Bo
ven de poort hebben de Leidsche kunstschilders 
sedert 1701 hunne kamers gehad. 

Wij vernemen dat de onderscheidene werken 
die, tengevolge van het amoveeren der Rijns
burgsche poort in verband met de nieuwe aldaar 
te bouwen brug, aan het gebouw der buitenso
ciëteit van Amicitia te verrichten. — onder
handse!, aanbesteed zijn geworden aan J. P. Riet
bergen, timmerman alhier, volgens het daarvan 
vroeger gemaakte ontwerp en bestek, — met 
welke werken, waarvan wezenlijke verbetering 
en verfraaiing van dit gebouw zich verwachten 
laat, bereids een aanvang is gemaakt. 

Ook met de metselwerken voor de nieuwe ge
bouwen, bij de gewezen Wittepoort. /.al deter 
dagen een aanvang worden gemaakt. (L. C.) 

Arnhem. De afdeeling der maatschappij tut 
Bevordering der Bouwkunst hield den S I * - 1 

dezer hare maandelijksche vergadering, waarin 
onder andere punten het gebruik van Portland-
cement tot het maken van waterdicht*; kelders 
werd behandeld. Over den afvoer van het beek
water bij gestremden afvoer tijdens hoog»; rivier
standen, zooals dit in den afgeloopen winter te 
dezer stede plaats vond, en den invloed, die het 
uitpompen der beek op wellen en kwellen kon 
hebben, had eene langdurige discussie plaats. 

Meppol. De gemeenteraad heeft in de zitting 
van 20 dezer met algemeene stemmen tot opzich
ter over de gemeentewerken benoemd den heer 
G. J. Blom te Texel, op eene jaarwedde van f 500, 
die later tot f 600 kan worden verhoogd. 

Bath, 12 Maart. Thans kan men zeggen, dat 
er met de afdamming der Ooster-Schelde of het 
zoogenaamde land bij Bath , werkelijk een begin 
is gemaakt. Gisteren toch is er in het Kreek
gat, liggende in dat vaarwater, een rijsstuk ge
zonken van 1800 Ned. el len, en heden weder een 
dito van gelijke grootte, zoodat het nu zelfs voor 
de scheepvaart gevaarlijk wordt en reeds i s , om 
dezen stroom te passeeren, om welke redenen de 
expediteurs te Bath dan ook vanwege de aanne
mers zijn aangezocht, de schippers van dezen 
toestand te informeeren, (en einde alle gevaren 
en ongelukken te voorkomen. Door den nu ge-
regelden aanvoer van materieel, waaraan groote 
behoefte gekomen was, is men met het leggen 
van het gedeelte ijzeren baan tusschen den Schel-
dedijk en de Kruiningsche Vliet ook weder met 
kracht begonnen; nog slechts p. m. 4000 ellen 
lengte, en de geheele baan tusschen den oever 
der Schelde en Goes zal zijn afgewerkt. 

Aalsmeer. Het gemeentebestuur looft blijkens 
onderstaande advertentie een prijs uit van drie 
honderd gulden voor het best gekeurde plan van 
een dorpstoren met bestek en begrooting, waarvan 
de inzending uiterlijk op 1 Mei e. k. verlangd 
wordt. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen 

M a a n d a g , 1 5 Maar t . 
Door de Directie der Ned. Khijuspoorweg-mantschappij te 

Utrecht: het op h oogen der baan cn verdere werken, ten be
hoeve van een tweede spoor, tusschen Oudewntcr eu Gouda. 

Ten l i 1 / } ure, aan net gebouw van het prov. bestuur tc 
'sHage: de aanleg eener telegraaflijn met twee draden, tus
schen den Rh ij u spoorweg beoosten Gouda en .Schouuhoveu, 
met het onderhoud daarvan tot .'11 December 18(17. 

Ten 1 ure, op het Raadhuis te 's Hage i het makeu van 
eenige riolen met vergaarputteu eu kolken te Schevcuiugen. 

Dlnadag, * A Maart , 
ure, aau het lokaal van het prov. bestuur te Arn-
an het van buiten verwen der provinciale gebou-
)hem in 1867; 2o. van eenige herstellingen eu 
,n aau die gebouwen, mede iu 1867. 

, in het Kegtuuis te Watergraafsmeer i liet bou-
T ""HwT7"1 6 8 C n o ° l e u ondcrwijzerswoning , aau den Riug-
dijk uytrtr genoemde gemeente. 

^ • Ü L ^ W a e n i d a g , 17 H a a r t . 

" * ^ " j j t d e Directie der Ned. Rhijnsnoorweg-Maatschappij te 
Utl»cfctN^L - t maken eeuer eindsluitiug en overkapping van 

tusschen bestaande uiugazijneu op liet station eene rau. 
t'trĵ cVt.V 

Danae rdag , 1* Maart . 
'Vr«*j flrspn, in een der lokalen van het ministerie van 
"iiA»enlani(Ae,zaken te 's Hage: het maken van gebouwen 

en verdere werken op de stationspleinen te Krommenie, 
Wormerveer eu Koog n d Zaan , ten behoeve van deu spoor
weg van Nieuwe Diep uaar Amsterdam. 

Ten IB ure. in net lokaal van het departement van 
inariue te 's Hage: het maken van eeu ijzeren lichtto
ren en van een ij/eren lichtopstand. en het stellen van 
beide op de zeedijken bij dc Nieuwe Sluis iu Zeeland, alles 
met den aankleve van dieu: ceu cu ander ten dienste van 
de invoering van ecu nieuw stelsel vau verlichting op de 
Wester-Schel de. 

V r i j d a g , ! • Maar t . 
Teu IS ure, iu de consistoriekamer der hen . gemeente 

tc Hellevoetsluis: het bouwen van eene ] Historie. 
M a a n d a g , I Ipr l l . 

Ten IS ure, iu liet lokaal vau het ministerie van bin-
ne iüandsc l i e zaken te 'a Hage: het leveren, bereiden tegen 
bederf, vervoeren en opslaan van telegraafpalen, schoren eu 
schoor|>alen, voor de behoefte van den Rijkstelegraaf over 
1868. 

Teo 4 ure, iu liet Logement het Huis ten Deil aau het 
veer te Raainsdouk: de herbouw vau fut op 26 Februari l.t. 
afgebraude veerhuis te Capelle. 

IU*iNdag. 2 I p r l l . 
Ten a ure iu het timmerhuis tc Botterdam i dc leverantie 

van verschillende materialen. 
Danrfrrdag , 4 A p r i l . 

Ten 11 ure, iu eeu der lokalen vau Int ministerie van 
Hinneulaudselie Zakeu te s Hage: het maken eu stellen van 
den ijzeren bovenbouw voor de bruggen iu het gedeelte van 
Heerenveen tot Leeuwarden van deu spoorweg van Arnhem 
naar Leeuwarden. 

T i n i a ure, anu liet hoofd bureau der Miuit-cliuppij tot 
Kxploitatie van de Staatsspoorwegen tc a H a g e i het bouwen 
van eene goederenloods , l i e t maken van eene bestrating en 
het leggen van een zijspoor op het stations-emplacement te 
Echt , tfii behoeve vau den spoorweg vnu Maastricht «nar 
Venlo. 

M a a n d a g , s i p r l l . 
Ten i a ure , ten raadhuize te Dordrecht: liet smoveren 

der bestaande «tadst iuui ier loods , staande aau het Kromhout 
bij de St. .lorisbrug, eu het maken der ouilerheiilc fundce-
riugeu voor het daar ter plaatse te stichten gebouw, be
stemd voor het beheer der gemeentewerken met aanhoorig-
heden. 

I l l n s d a g , ft A p r i l . 
Teu 11 ure, iu het Raadhuis te Culcnborg: lo. het ver

hoogeu cn ver/waren van een geiled te Lekdijk, over eene 
lengte vau ongeveer strekkende el; 2o. eenige werk
zaamheden aau de ( « k a l a ï s en daarmede in verband staande 
werken. 

W a e n s d t g , 10 A p r i l . 
Ten 10 ure , ten gemeeutehiiizc tc Schalkwijk : het doen 

van eeuigc vernieuwingen eu herstellingen aan den gemeen
tetoren. 

I londerdag , 2 M-i. 
Iu een der lokalen van het ministerie van binueuJnmlsehe 

zaken te 'slfnge: het bouwen van eeue dubbele schutsluis 
aan den mond van het kanaal door Walcheren, eu het ver
richten van eenige grond- eu verdere werkeu bij Vlissingen. 

I l a n d e r d a g , 9 M e i . 
Ten 11 ure, in ecu der lokaleu van het ministerie vuu 

binnenlandsche zaken tc 's Hage: het maken van het sta-
tionstcrreiu met ceu gedeelte1 spoorbaau , het graven van het 
daarlangs strekkend kanaal, het maken van den onderbouw 
vau eene dubbele draaibrug met vast gedeelte in deu toe-
gangweg naar het station van eene ba/altkade en vau eenige 
verdere bijbehoorendc werken tc Middelburg. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op IS Maart tc Sappemeer: het bouweu der Rijks hoo

gere burgerschool aldaar, met alle toebehoord!; minste in
schrijver was de heer Herder, te Hem r i k , voor ƒ fti.ÜOO. 

T c Haarlem door Dijkgraaf cu Heemraden van den Haar* 
leuimerinecrpolder: het verhoogeu vau du lage gedeelten 
van den jaagweg langs dc Ringvaart, met de bermen langs 
dien weg. De minste der inschrijvers was de heer Chr. 
Streefkerk, te Buiksloot, voor ƒ 34,860. 

Op 1 4 Maart , aan het ministerie vau biuneulandsche 
zaken te 'sHage: de levering vau 24,000 eiken dwarsleg
gers iu drie, en van 100,000 greeneu dwarsleggers in vijf 
perceeleu. leder der perceelen voor de eerste soort bedroeg 
8,000; die der tweede soort 20.000 stuks. Kr wareu 80 
biljetten van inschrijving aanwezig cn de minste inschrij
vers wareu: voor de eiken dwarsleggers: de heer Dés iree 
Maertcns te Brugge , voor een perceel ii ƒ 2,95 en ecu ii 

ƒ 2,98; en dc heer G . H . Terhorst te Speek, voor eeu 
perceel ü ƒ 8,07 (alles per stuk»; voor de greeneu leggers 
de heeren C . Smit en Mijer te Oiuhauseu voor twee per
ceelen n ƒ 1,40; eu de heer Maertcus voornoemd, voor dc 
overige drie perceelen, als het eerste u ƒ 1 , 4 0 ' h e t tweede 
a ƒ 1,40V| cn het derde ii ƒ 1,40% per legger; even als 
het vorige. 

Op 14 Maart aau het gebouw van het provinciaal bestuur 
te Haarlem: lo. het vervangen van havenbesehoeijiug door 
basaltmaar en bet onderhoud der rijkshavciiwerkeu te M c -
denihlik, gedureudc de jaren 1867, 18(58 en 1809; aangeno-
incu door den heer Visser te Markeu voor ƒ 8 7 9 0 ; 2o. het 
onderhond der rijkshavenwerken en zeeweringen op het ei
land Markeu, van I Apri l 1867 tot 81 December 1869; 
aangenomen door den heer Iteukeukauip te Wieringeu voor 

{ 4580; -'iu. het aanleggen eener tclcgraafgelcidiug iu ijzeren 
uizeu onder deu grond te Purmereude, tusscheu het tele

graafkantoor en deu koperpaal bij de Beeiusterringsloot uau 
net eind der kauaalkadc, beneveus het wegruimen eu op
bergen van het gedeelte der bestaands telegraafliju, hetwelk 
door die geleiding wordt vervangen. Minste inschrijver de 
heer vau Dam te Rotterdam, voor J 1099. 

Op IA Maart te Gelderuialseu: het bouwen der neder-
betuwsche bcctwortelsuikertabriek. Aan nemer de heer .1. 
C . v. d. Heuvel, te T i l b u r g , voor ƒ 79.250. 

Op IA Maurt, door het gemeentebestuur tc Waarde: het 
bouwen van eeu geheel nieuw schoollokaal iu die gemeente. 
Daarvoor werden twaalf inschrijvingen ingeleverd ; de hoogste 
bedroeg ƒ 5 4 5 0 , de minste i / 4 . ' l ( ö , zijnde die van V . de 
Koek, aannemer te Rrumingcu, aau trien het werk is ge-
guud. 

Op la Maart te Deventer: het bouweu eeuer gasput teu 
dienste der gasfabriek. Minste inschrijvers de Heeren W. 
H . Kretser, M . Straalman eu A . Kretscr, voor ƒ 9 9 9 0 . 

Advertentiën. 

A jTJi:«Jtii2 I J l A O . 
Op Vrijdag den 29 Maart 1867, des middags 

ten TWAALF ure, zal in Je Consistoriekamer der 
Hervormde gemeente te Ilellevoetsluis worden 
aanbesteed : 

het bouwen van eene PASTORIE. 
liet bestek is tegen betaling van 50 ct. ver

krijgbaar bij den boekhandelaar H. G. V A N S T E E D E N 

te Ilellccoetsluis. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij deu 

Heer M. V E K M A E S . 

I n s c h r i j v i n g 

op Dingsdag Jen '2 April 1867. des voormiddags 
ten 10 ure, iu het Timmerhuis te liotterdain. 
naar de l e v e r a n t i e van: 

Gebakken Steen, Keijen, Zuilen-Ba-
zalt. Hardsteen, Kannen-buizen, Tegels, 
Dakpannen, Tras, Eiken-, Oreenen-. 
Dennen- en Vuren Timmerhout, en Den
nen Heimasten. 
lie opgaven van henoodigde hoeveelheid en van 

de Voorwaarden vau levering liggen in genoemd 
Gebouw ter lezing «ai zijn voor deu prijs van 25 
rents verkrijgbaar hij de Wed. P . V A N W ' A E S -

iiEitoK & ZOON , Boekdrukkers in den Houttuin, 
wijk I I , i i " . 104. alwaar tevens de in te vullen 
gezegelde liisiluijvingsbiljetten, voor den prijs 
van 21 rents per stuk , te bekomen zijn. 

BOUWKUNST. PRIJSVRAAG. 
IIKT G E M E E N T E B E S T U U R V A N Aaltmeer looft een 

prijs uit van drie honderd gulden voor het best 
gekeurde plan van een dorpstoren (met be
stek en begrooting) in te zenden uiterlijk op den 
\* , r a Mei e. k. lie noodige inlichtingen zijn ver
krijgbaar op de Secretarie der Gemeente. 

J . ' L A K . Burgemeester. 
K . v. ZIJ VERDKN'. HVt/ioitrfei-. 

A A I . S M K K I I , den u d l ° Maart 1807. 

ti E \ l E R B E I I A LIÉT 
1867. 

Jahrlich 12 I.iefei ungen : f 0.85. 
Illustrirtes Prachtwerk fur Kunstge-

werbtreibende und Architekten. 
Als das reichhaltigste und wohlfeilste Muster-

buch eiupfohlen von II. A. TJEENK W I L L I N K 
in Arnheim. 
jjbTF" Arrangement genau nach Muster. 

Bouirartiketen. 
Ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren 

van K L K C T H O '1 K "!' \ I.I 1 1 1 I i V K H F -
O l . l i : voor glanzend rn dof Schilder
werk, voor woonhuizen, publieke gebouwen, 
spool wagens en stations, materieel der artillerie 
en genie, rijtuigen, schepen, werven, haven- en 
kuMwerkcn. en 'voor schilderwerk in brons met 
galvanisch koper. Deze olie is gemakkelijk in ge
bruik, frisrh en duurzaam van kleur, buitenge
woon vasthechtend, glanzend zonder vernis, 
vereischt geene bijvoeging van terpentijn , en is 
geschikt voor steen . pleister, hout. ijzer, zink, enz. 

Alle inlichtingen worden gaarne gegeven en 
bestellingen met spoed uitgevoerd. 
A M S T Ë I I I I A M . 00 Amstel (Erwtenmarkt.) 

D. J. V A N D E N BRINK. 

Slooinlnbi'iek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

De Ondergeteekenden bevelen zich aan tot het 
leveren van alle soorten van Zinken D A K B E 
DEKKING 1 K N , D A K V E N S T E R S , R A A M R O E D E N , 
D A K R O E V E N , ROOKVERDRIJVERS, Gestampte, 
Gegotene en Gedrevene Bouwkundige Ornamen
ten a l s : DAK- , VENSTER-, DEUR- en G E V E L 
ORNAMENTEN . K O L O M M E N , B A L K O N S , BA
L U S T R A D E N , B A L U S T E R S , L A N T A A R N S , enz. . 

Tuinsieraden, als: F O N T E I N E N , B E E L D E N , 
D U I V E N T I L L E N , K O E P E L S , B R O E I K A S T E N , 
HLOEMTOBBEN, B L O E M P O T T E N , BLOEMEN
M A N D E N , BLOEMEN H A N G E R S , E M M E R S , GIE
TERS , enz. Zaken tot huisselijk gebruik, als : 
B A D K U I P E N . WASCIIKOMMEN en K A N N E N , 
K O P E R E N P A N N E N en K E T E L S , WATERSTO
V E N , enz. 

« I K I I I i n , S E M U T Z E X * KOIII M i l I* 

| WEEKBLAD yoor ARCHITECTEN, IMEHEURS, EABRIKAJTEI, AAMEMERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A T V Q - K T V D T JGtx 

Met medewerking van Dr. T. TAX DOESBURGH, C. J. TAN DOORN, J. ft. VAN OENDT Jr.- J . H. LELIMAN, H. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN ETSIN0A. H. P. TOG EL. 

Tweede jaargang. P. 13 

Vfrsclujnl ftHftU iederel'Zilerdii bij 
n . A . THIEME te A r n h e m . 

Prijs ptr .1 ranil.o I m n p. p. / MS. 

30 Maart 1867. 

abtiinrt licb t » r « • jur f i i f . 
« w i n t i n t u l » ƒ - . 2 1 ) n r ( e . v » i repl 

•• ƒ - . 1 5 i « r lef tl ei eel II» 

A L G E M E E N E BESCHOUWINGEN O VEI! DEN' A F 
VOER EN HET GEBRUIK V A N HIOOLVUIL 

E N HET P L A N V A N RIOLEERING TE 
' S-GRAVENHAGE, 

DOOI 
W. C. V A N D E R W A E I J E N P I E T E R S Z E N , 

Gemeente-Architect aldaar. 

II. 
Voor het desinfecteeren zijn verschillende mid

delen gebezigd , die wij achtereenvolgens zullen 
nagaan. 

Kalk. Iu Manchester zijn onder directie van de 
heeren A . Smith, Calvert en Mac. Dougall proeven 
tot zuivering van rivierwater door kalk genomen. 
De kalk werd daartoe iu bakken gebluscht; '20 
Ned. pond kalk bleken voldoende om 100 kub. 
el van het vuilste rivierwater te zuiveren: voor 
minder vuil water had men aan I'_' pond genoeg, 
liet water dat vóór de zuivering 0.17 vaste stol 
bevatte, had na de zuivering niet meer dan 0.05; 
het water was helder, maar verkreeg door stil
stand weder eene onaangename lucht. 

Het rioolwater in Londen is eerst door de 
heeren llollinan en Wist behandeld en wel in ver
houding van 0.'285 wichtjes kalk op 1 kau water: 
de kalk was vooraf gebluscht met 0.5 kan riool
water. Na een uur was het vocht tamelijk helder; 
drie uren later was het weder drabbig. Het 
bleek bij die proeven dat men beter resultaat 
kreeg, wanneer het vocht eerst bezonk. 

De heer Way heeft deze proeven vervolgd en 
bevonden dat men '20 a Ü'2 Ned. ponden kalk 
noodig had om 100 kub. el water te zuiveren. 

Men heeft daarna de bezinksels scheikundig 
onderzocht, uit welke analyse is gebleken: 

1" dat de kalk niets anders neerslaat dan on
oplosbare organische bestanddeelen, die ook door 
eenvoudige filtreering worden afgescheiden; 

'2° dat de kalk de oplosbare ammonia niet bindt 
en dat in de bezinksels alleen die ammonia ge
vonden wordt, welke de onoplosbare organische 
bestanddeelen bevatten; 

3" dat de oplosbare potasch niet wordt gebon
den, en 

4" dat het phosphorzuur wordt neergeslagen. 
Phosphorzurt magnesia. Sir James Murray was 

van meening dat het bijvoegen van phosphorzure 
magnesia , het phosphorzuur en de ammonia van 
het rioolwater in een onoplosbaren toestand zou 
doen overgaan; doch deze proeven hebben tot 
geenerlei resultaat geleid. 

Phosphorzure kalk en magnesia. De heer 
Way heeft volgens het brevet van Blyth 1 kub. 
el rioolwater van Londen behandeld met oplos
bare phosphorzure kalk, gelijkstaande met 450 
wichtjes phosphorzuur cn '270 wichtjes zwavel
zure magnesia met bijvoeging van de noodige 
kalk, om het geheel neer te slaan : de resultaten 
hebben geleerd, dat het phosphorzuur in het 
gezuiverde vocht bleef en dat de weinige ammo

nia , die gebonden werd, van de organische stoffen 
in het water afkomstig was. 

Zwavelzure uluino.rgile. De neerslag met zwa
velzure aluinoxyde, vermengd niet ka lk , werkte 
zeer spoedig, maar het gezuiverde vocht be
hield nog organische bestanddeelen en was niet 
gedesinfecteerd. De proeven zijn echter doorge 
zet niet bijvoeging van een weinig zwavelzure 
zink en houtskool. 

Men gebruikte 1 Ned. pond zwavelzure aluin
oxyde niet 50 wichtjes zwavelzure zink en 1 
Ned. pond houtskool ; na menging dezer stoffen 
voegde men er .'100 wichtjes gebluschte kalk bij. 
De resultaten gaven weinig verschil met de be
handeling door kalk. liet bezinksel had boven
dien aau waarde als meststof verloren. 

Oniierehloorzure kalk. Dr. Lettheby heeft de 
chlore en de chloorkalk op het rioolwater be
proefd en bevonden dat 5 of 0 wichtjes opge
loste chlore noodig ware om 1 kan rioolwater 
geheel te desinfecteeren; aannemende dat dit 
genoegzaam i s , berekende men '200,000 p. st. 
jaarlijks noodig te hebben om het rioolwater van 
Londen te zuiveren, zoodat het van zelf buiten 
gebruik bleef. 

IIzerchloride. De heeren Hoffman en Krankland, 
door den gezondheidsraad belast met het on
derzoek, om uit de menigte desinfecteeriniddeleu 
eeu procédé voor te stellen, dat te gulijker tijd 
bruikbaar en afdoend was, om het rioolwater te 
zuiveren, hebben gemeend een onderzoek te 
moeten instellen, niet kalk, onderchloorzure kalk 
en ijzerchloride. De uitslag van hun onderzoek 
leerde, dat ieder der drie middelen voldoende 
zuiverde, maar dat, bij hoeveelheden van gelijke 
waarde, de ijzerchloride het van de twee an
dere won en dat de onderchloorzure kalk krach
tiger welkte dan de kalk, niet alleen als direct 
werkend middel , maar ook in de gevolgen. 

Bij die proeven bleek verder, dat op eene hoe
veelheid van 30 kub. (dien het rioolwater dade
lijk gedesinfecteerd was , wanneer de middelen 
in de volgende verhouding gebruikt werden : 
ijzerchloride . . . . 0.005 kan per kub. el 
onderchloorzure kalk . 0.04 Ned. pd. » » » 
kalk 1.1 kan » » » 

Volgens den prijs dezer bestanddeelen in Lon
den is voor 1000 kub. el water benoodigd : 

65 kan ijzerchloride, kostende f 4.37 
40 pond onderchloorzure kalk . . . » 5.Cl 

1100 kan kalk » 8.7*2 
Bij het bewaren van het water bevond men 

dat het door kalk gezuiverde na twee dagen 
reeds begon te stinken en na vier dagen 
moest worden weggegoten. Het water met 
onderchloorzure kalk behandeld, begon na die 
vier dagen ook te rieken; het water met ijzer
chloride gezuiverd, bleef 9 dagen zonder reuk. 
Dezelfde heeren maakten verder de berekening, 
dat men tot zuivering van het rioolwater in 
twee bassins te Londen : de Barking Greek en de 
Crossness-point, gedurende de drie warmste maan

den van het jaar zou uitgeven eene som van 
/ 141.750: in het tweede rapport van de Com
mission of sewage van 1861 werd de uitgaaf 
voor 5000 kub. el water zonder de kosten van 
bewerking op f 35.50 aan ijzerchloride berekend. 

Te Croydon heeft men het systema van zui
vering met ijzerchloride toegepast: men deed dit 
tusschen 0 en 11 ure des morgens en tusschen 
1 '2 en '2 ure, omdat men bevond dat het water 
dan het vuilste was. De kosten liepen echter 
zoo hoog, dat het bestuur het gebruik er van 
heeft nagelaten. 

Men heeft verder proeven genomen, om dit 
zout goedkooper te fabriceeren, maar zonder re
sultaat, dat het voor het gebruik geschikt maakt. 

Onderscheidene proeven met verschillende com
bination van zouten genomen, leverden hoege
naamd geen bruikbaar resultaat op. 

Carbolzuur. Volgens Angus Smith zijn 00 
wichtjes carbolzuur dagelijks noodig voor desin
fectie der stoffen van 300 personen, hetgeen 
hij voor de bevolking van Londen ('2.500.000 
delen) berekent op eene uitgaaf van f 151.200. 

Het voordcel van het carbolzuur i s , dat de 
waarde van het bezinksel als meststof er niet 
door vermindert. 

Het desinfectant van Mac. Dougall bestaat 
uit een mengsel zwavelzure kalk cn carbolzuur. 
Volgens den uitvinder voldoet dit desinfectant aan 
twee voorwaarden : 1°. het vernietigt alle scha
delijke uitwasemingen en beveiligt alzoo de ste
den tegen de miasinen en 

'2°. het vermeerdert de waarde van de bezink
sels als meststof, omdat het de ammonia behoudt. 

Mac Dougall heeft dit vocht sedert 8 jaren in 
het rioolwater van Carlisle gebruikt, in verhou
ding van '2"/0 kalk tegen l"/„ carbolzuur. Daar 
echter dit vocht tot besproeiing van landen wordt 
aangewend, is er weinig van de resultaten te 
zeggen. 

Te Croydon, dat wij bij het bespreken van 
ijzerchloride aanhaalden , heeft men ook van het 
systema Mac Dougall gebruik gemaakt. In het 
verslag dienaangaande, door den gemeente-inge
nieur medegedeeld, vindt men , dat het verzamel-
riool per '24 uren in gewone tijden 3.Ü00 kub. 
el en 0 i i 7000 kub. el water bij regendagen le
verde. Men bereidde het water in bakken van 
'2.000 kan ('2 kub. el); in dit water deed men 
10 pond levende kalk en 50 kan carbolzuur. 

Het verbruik was voor 3200 kub. el riool
water : 

100 kan carbolzuur 
20 pond levende kalk. 

waarmede het water volkomen gezuiverd was. 
De proeven zijn om de groote kosten gestaakt 

(•ii de stad heeft zich bepaald met het filtreeren 
door gestapelde muren van baksteen en ijzeren 
horden, waar tusschen stroo gevuld was. 

let neerslaan van de stollen door carbolzure 
kalk bleek geheel af te hangen van de verhou-
ling der kalk, en iu die verhouding wasergeen 
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vergelijk tusschen de werking van enkele kalk 
uf magnesia. Hij het gebruik van carbolzuur 
alleen bleek, dat bet dc schadelijke sleden van 
gedaante veranderde, zonder de smetstof weg te 
nemen. 

Overmungaanzurc potasch. De mniigaanzurc-
en overmangaanzure potascb geven een der best 
bekende ilesinfeetoor-middeleti. Er is iu Engeland 
een brevet vuur verleend aau A. Condy, die bet 
onder verscheidene graden van sterkte in den 
handel heeft gebracht. Dr. Lettheby heeft bevon
den, dat 25 droppels van dit desinfectant, hou
dende 0°/o overmangaanzure potasch, voldoende 
zijn om 1 kan rioolwater tc zuiveren. De prijs 
was echter te hoog, daar men. tegen 35 drop
pels per kan , rekende ongeveer 33 millioen 
gulden jaarlijks noodig te hebben om het riool
water te Londen te zuiveren. 

Kool. De kool van turf en de cokes van 
Boghead hebben mede aanleiding tot proeven ge
geven. Met vrucht beeft men gebruik gemaakt 
van koollilters, om de nitstroomende gassen dei-
riolen te zuiveren. 

Om er bet rioolwater mede te zuiveren , bleek 
de kool weinig effect te doen. De turfkool ver
zadigde zich spoedig met water en zonk ; de co
kes in poeder dreven gedurende eenige weken bo
ven en beletten de uitdamping. Heiden lieten bij 
verwarmen de opgenomen gassen onveranderd los. 

De turfkool nam 2 ten honderd gewicbtsdeelen 
ammonia op; de cokes slechts 0.05 ten honderd. 
De turfkool nam 4 malen meer zwavelwater-
stofgas op dan de cokes. 

Dc uitwerking op het rioolwater van Londen 
was als volgt: 

Organische Minerale Totaal. 
Bluffen. stuffen 

Rioolwater vóór bet Uitroeren 3.0 li. 'J 10.5 
Idem gefiltreerd door turf

kool 3.1 0.4 12.5 
Idem idem door cokes . . 3.6 0.8 10.4 

waaruil blijkt, dat de kool geene stoffen op-
lostte, maar dat integendeel de turfkool er bij
voegde. Verdere proeven bewezen bet bijna on
merkbare effect, dat de kool op de zuivering 
uitoefende. 

Na de opsomming van deze proeven meen ik , 
dat wij het wel als algemeen bewezen kunnen 
aannemen, dat geen dezer desinfecteer-midde
len ons iets aan de band geeft, dat met 
vrucht te gebruiken i s , zelfs niet in tijden als 
het vorige jaar, wanneer men zoo gaarne ter 
algemeene geruststelling alle vuil wilde wegruimen 
of onschadelijk maken. De middelen, die hier ter 
stede en elders zijn aangewend, kunnen dus uiet 
anders dan als ijdel vertoon worden aangemerkt, 
tenzij men bet deed op cene schaal, waarvoor de 
toebereidselen op de meeste plaatsen onmogelijk 
z i jn , zoolang niet dc riolen er voor ingericht 
Worden , terwijl de uitgaven bovendien de krach
ten der meeste gemeenten zouden te boven gaan. 

Een eerste vereisebte toch is dat dc riolen in
gericht zijn, om op ecu enkel punt uit tc wate
ren, en niet op zoovele punten , als onder anderen 
hier ter stede het geval is ; daartoe is derhalve 
eene eerste voorwaarde, dat alle riolen op een 
verzamelriool (collecteur) uitloopcn ; die vcrzamel-
riolen waren in Engeland bijna overal sainenge-
gesteld. Het is op deze punten dat al dc proeven 
van zuivering genomen zijn, die ik beschreef en 
ook die welke thans zullen volgen. 

Bij de proeven, met het zuiveren van riool
water genomen, kwam men tot de gedachte dal 
dc grond het beste zuiveringsmiddel zoude zijn, 
om het water tc zuiveren en om van de waarde 
der meststof iu liet rioolvuil aanwezig, niets te 
verliezen. Uit proeven op onderscheidene gron
den door de heeren Way en Voelcker genomen, 
bewezen zij ; dat alle gronden de eigenschap heb 
ben de ammonia, in bet water aanwezig ideel-

Dc eerste wijze, waarop men getracht heeft 
dit uit te voeren, was door pijpleidingen, waarin 
het rioolwater onder een zekeren druk werd ge
bracht en over de landen gesproeid. Dit sys-
tema werd door alle mogelijke tijdschriften aan
geprezen ; geen der ondernemers kon echter aan 
de gegeven belofte voldoen, zelfs niet de com
pagnie Metropolitaine, onder de beste aanbeve
lingen opgericht en door eene parlcmcntsactc 
gewettigd ; men verspeelde enorme kapitalen cn 
eindigde met de leidingen voor oud ijzer te ver-
koopen. Later ging men er toe over om de landen 
met rioolwater, door open kanalen aangevoerd, te 
overgieten; men volgde hierbij bet systeina in 
Milaan sedert de 13* eeuw gebruikt. Dit sys
teina leverde betere resultaten op; men vermeed 
de kosten van oppomping, het plaatsen van bui
zen enz.; het kwam er alleen op aan in dc 
nabijheid vau de steden landerijen te vinden , 
alwaar men bet water wilde ontvangen. Iu Edin-
burg bad men hiervan dc beste resultaten; ook 
op andere plaatsen gelukte bet, echter niet dan 
voor weilanden en meer bepaald voor het ray-
gras; voor den landbouw ontwaarde men in 
dc gevolgen dat op dc; best gelukte plaatsen de 
kub. c l water eene waarde bad van 2 tot 5 
centen, dat dit alleen op lichte gronden voor de 
beweiding geschikt waar was, maar niet op 
hooilanden, als zijnde het winnen van hooi op 
begoten landen ondoenlijk eu dat op teellauden 
het in den regel voordeeliger was het water uiet 
te gebruiken. 

Op zandgronden werd alleen het begieten als 
doelmatig beschouwd, omdat het daarop eene 
laag teelaarde aanbrengt. Op kleigronden werkte 
het water schadelijk, omdat het langs het opper
vlak uiliep en de potasch uit de klei wegnam. 
Iu zware landen had men over het algemeen 
genomen veel beter resultaten met gewonen mest, 
omdat stroo mechanisch op den grond werkt en 
toegang geelt aan de uitwerking van de lucht. 
Bovendien heeft men bij de bemesting met ge
wonen mest, altijd iu zijne macht den mest te 
brengen waar men wil ; bij de overgieting niet 
water krijgt alles evenveel. Wanneer men uit 
het rioolwater de 1 of 2 Ned. ponden meststof 
kon afzonderen en brengen waar men wilde, dan 
meent men dat er voordeelen mede te behalen 
zijn. Wanneer men nu in den regel 750 a 1000 
kub. el rioolwater op de weilanden giet, bevor
dert liet deu groei alleen in drooge zomers. In 
den regel is bet gebleken dat tot bevordering 
van den groei 2000 kub. el per bunder noodig 
zijn. Dat hierdoor cene sterke uitdamping ont
staat, ligt voor de hand, doch deze uitwaseming 
heeft hare zeer nuttige zijde, tot bevordering 
van den groei, daar het dc wortels vochtig 
houdt. Overigens ontbreekt het niet aan reke
ningen en misrekeningen op dit punt, cn het 
is zeker niet van belang ontbloot er eenige van 
op tc nemen. 

telijk op te nemen ; dat zandgronden zooveel op
nemen als kleigronden; dat vette weilanden er 
minder van opnemen dan schrale bouwgronden. 
Vet iler bleek dat de ammonia altijd voor een deel 
in het gefiltreerde water aanwezig blijft: doelt dat 
te gelijker tijd de grond, die een gedeelte der 
ammonia beeft opgenomen, bij eene volgende begie-
ting met ammoniaboudend water andermaal een 
gedeelte opneemt. Dat bet vocht met ammonia, door 
den grond geliltreerd, meer minerale stollen 
houdt, dan waniieeruien zuivel water liltrcert. Dat 
liet rioolwater geliltreerd door jiotasebboudeixleii 
kleigrond meer potascb bevat voor het uitroeren 
en dezelfde hoeveelheid phospborzuiir behoudt. 

Men beeft toen getracht het rioolwater over 
de landen te gieten en onderscheidene groote 
grondeigenaars hebben hiertoe hunne landerijen 
beschikbaar gesteld. 

IETS OVER DE REGELING VAN HET 
BOUWMEESTERS L O O N , 

vertaald door J. 11. L E H M A N . 

In dc 9Gazette tics architecten," 1800, n". 20, 
onder redactie van de heeren E. Viollet Le-Duc 
zoon, cn A. de Baudot, architect, leest men een 
welgeschreven artikel over de vraag , die in Ne
derland ter oplossing is voorgesteld. Dit artikel 
geschreven door den architect Felil Naijoux te 
Darijs, bevat ongetwijfeld eenige goede en man-
halte denkbeelden iu deze quaestieusc zaak. Wij 
geven de vertaling met geen ander doel , dan om 
over dit belangrijk onderwerp eenig licht te 
verspreiden. Overtuigd dat de werkkring van 
den Nederlandschen bouwmeester zeer veel ver
schilt met dien in Klankrijk eu andere landen, 
neme men bet artikel voor hetgeen het is cn 
bedoelt. Het voert tot opschrift: 

Honorarium der architecten. 
Volgens de bepalingen, tegenwoordig van 

kracht, door besluiten van prefecten, ministe-
rieclc uitspraken en de beslissing in rechten, door 
den Raad van State (Conseil d'Etat) gewettigd, 
zijn de honoraria van architecten op tiy/'ten hon
derd, van het bedrag der gemaakte bouwkosten, 
ua voleinding der werkzaamheden , vastgesteld, 
behoudens de bijzondere gevallen van speciale 
overeenkomsten. 

Deze lounsbepaliug is dikwijls het onderwerp 
van lievige en talrijke oneeuigliedeii geweest : zij 
laat in vele gevallen inderdaad veel te wenschen 
over, cn bet ware verkieslijk dat er eene rege
ling kou worden aangenomen, die meer iu over
eenstemming was met den wezenlijken arbeid 
van den bouwmeester ; doch de regeling heeft, 

zooals zij thans i s , het voordeel tot de traditie te 
behooren. Omdat het niet gemakkelijk is de 
proef te nemen haar dooi1 eene andere te doen 
vervangen, moet men zich ten minste bevlijtigen 
haar te verbeteren , en zich wapenen tegen de 
misbruiken, 'lie daaruit zouden kunnen voort
spruiten. 

Wij wenschen thans te spreken over dc toe
passing van dit tarief op de honoraria der ar
chitecten , l i e voor de gemeente bouwen, cn 
daar te Parijs de bouwmeesters, die gemeente
werken uitvoeren, vastgestelde traktementen heb
ben , en niet onderworpen zijn aan dezelfde ge
schillen cn toevallen , als die in de provinciën 
wonende, willen wij ons meer bijzonder bij dc; 
laatsten bepalen. 

Voor gemeentewerken worden de honoraria 
der architecten , met die werken belast, bepaald 
op 5 ten 100, overeenkomstig de besluiten in 
omtrent alle departementen door de prefecten 
genomen. Wanneer de bouwwerken ver van de 
woonplaats der architecten verwijderd zijn , dan 
hebben zij aanspraak op reiskosten. 

Deze zeer billijke; maatregel is nog niet gere
geld toegepast , en ofschoon bekrachtigd door 
eeuige vonnissen, kan bij niet als regel gelden, 
die eene wettelijke toepassing heeft, maar moet 
deze maatregel het onderwerp eener speciale 
overeenkomst worden, die alle mogelijke geschil
len te niet doet. 

Die honoraria worden daarenboven in drie ge
lijke deelen verdeeld, als: 

1'z/.. voor de samenstelling ran het ontwerp; 
L i ' , euor dc directie over de werken; en 
l ' / j hij derzclver aanneming (reception) of 

goedkeuring. 
Een korte; verklaring over elk van die indee

lingen, komt ons noodzakelijk voor. He samen
stelling van bet bouwplan is de arbeid , waar
door de architect bet programma . hem gesteld , 
beantwoordt; dit is een zuiver verstandswerk . 
cene schepping van zijn geest, een arbeid die 
van hem de inspiratie des kunstenaars, bet oor
deel vau den denker, dc volledige kennis van 
zijne knust, en van de middelen om zijne geduchte 
voor te stillen , vordert. 

De regeling der bouwwerken is de handeling, 
waardoor de gedachten, die de architect op liet 
papier gesteld heelt, tot werkelijkheid komen, 
zoodra zijn ontwerp is vastgesteld. 

Ten einde dit tweede gedeelte zijner roeping 
tc' vervullen , moet de architect kunnen construee-
ren; hij moet de materialen kennen, die hij ge
bruikt ; hij moet de middelen weten , om deze 
op de nuttigste en spaarzaamste manier aau te 
wenden. Daarenboven moei hij met de werk
tuigen, wier toepassing bent voordoe lig zijn zal , 
bij ervaring bekend zijn en de practijk dor ad
ministratie verstaan, wier regels hem zullen waar
schuwen , èf om zijn krediet niet te overschrijden, 
óf om de formaliteiten, die dikwijls hij gei ingon 
schijn van groot belang zijn, niet te veronacht
zamen. 

De receptie der bouwplannen kan niet ge
schieden zonder overlegging van de becijferingen 
en begrootingen, die de toepassing der prijzen 
voor afzonderlijke deelen of in eens voor het ge
heide bestek moet aantooiieit, met bijvoeging van 
inlichtingen, welke die; schatting kunnen vermeer
deren of verminderen , naar dat het werk meer 
ol' minder voldoende is bevonden. 

De drie; indeelingen van het honorarium be
antwoorden nauwkeurig aan het geheel van den 
werkkring des bouwmeesters : dc degelijke archi
tect moet daarom in slaat zi jn, alle dr ie , met 
gelijke bekwaamheid uit te voeren. Ofschoon 
deze onilordeelingen belangrijk zijn, is hare uit
werking dat niet in naam en op gelijke wijze , 
hetgeen gemakkelijk op te merken is. 

Dc samenstelling van een ontwerp is de meest 
verhevene taak van den architect. Zij is echter 
alleen niet voldoende; de architect, die zich daar-
meile tevreden stelt, is geen architect, maar een 
teekenaar. Evenzoo zou degene , die niet anders 
verstond , dan het voeren der directie, zonder 
het werk dat hij uitvoert te kunnen scheppen, 
geen bouwmeester, maar een bouwopzichler zijn; 
terwijl bij, die enkel bestekkeu kau opmaken, een 
vérificateur moet heeten. 

Daaruit volgt niet dat de architect geheel al
leen zijne drievoudige roeping moet vervullen : 
inlegi'iideed wij zien eiken dag iu de practijk. 
dal hij zich door teeketiaars, opzichters en na 
meters (métreurs) doet bijstaan . maar hij blijlt 
niet minder li ster van zijn werk cn gedachte, 
al wordt deze door anderen weergegeven. 

De rol , die de architecten uitsluitend behou

den, is die vau: schepper, denker, samensteller 
van het ontwerp; kortom, zij geve-u gaarne het 
bloot niaterieole opzicht over den bouw over, en 
houden controle hij de uitvoering. 

Nu in het bovenstaande het betrekkelijk gewicht, 
aau ieeler eler drie' betrekkingen te hechten , is 
toegelicht, vragen wij of het billijk i s , ze ieder 
gelijkelijk te belooneii, tui naar een eu denzedfdeii 
grondslag den ontwerper eu den bouwopzichter, 
den bouwopzichter en den bestekmaker te be
talen ? 

Klaarblijkelijk: N E E N ! 

Te Parijs is eene afscheiding vastgesteld, waar
om bestaat deze ook niet iu dc provinciën? In
dien deselfde architect hel werk door hem aan
gevangen , altijd moest ten einde brengen, dan 
zou hein de indeeliiig van zijn loon weinig kunnen 
schelen, omdat hij in alle gevallen het geheele 
bedrag ontving. Wij nemen eerst eeu sterfgeval 
aan , waarbij de erfgenamen zich teleurgesteld 
zien over de vrucht van den arbeid des over
ledenen : daarna een geval dat veel meer voor
komt , waarbij tengevolge van deze of gene toe
dracht , de architect gedwongen wordt afstand 
te doen van het dooi' hem begonnen bouwwerk. 

In zoodanig geval wordt de architect een we
zenlijk verlies berokkend, want hij gaf aan zijne 
administratie zijnen arbeid , die was aangenomen, 
eu waarmede zij haar voordeel doet. 

Deze arbeid , altijd in wezen blijvende, hetzij 
dit loopt over de samenstelling van het ontwerp , 
de directie met het beheer over den bouw, 
heeft voor den architect eene waarde, wier be
taling met 5 ten 100 loon hem schadeloos moest 
stellen. Maar dat is zoo niet, als hij in plaats 
van 5 ten 100, slechts l'1/, of 3 1 / , ten honderd 
ontvangt en geen recht meer heelt op het ver
schil ol' het restant, dat bet tweede en derde ge
deelte van zijn arbeid vertegenwoordigt, die hij 
zonder moeite en gereedelijk had kunnen afwer
ken , terwijl hij er nu onrechtvaardig van beroofd 
is. Een voorbeeld zal onze bedoeling duidelijk 
maken. 

Stellen wij ons een architect voor, die Inlast 
is met de constructie van ecu hoofdaltaar in eene 
kerk. Dit ontwerp verplicht hem tot een veel 
omvattende!! arbeid , tot aanhoudende en uioeie-
lijke s tudiën, die hij gelukkig volbrengt Nu 
zegt bij met recht: mijn ontwerp heeft m i j veel 
lijd gekost ; maar de directie over dat werk is 
van weinig aanbelang, eu de aanneming daarvan 
zal eene eenvoudige formaliteit zijn, daar de 
opdracht bijna altijd voorwaardelijk geschiedt. 
Dij levert zijn ontwerp : wat ondervindt bij als 
de directie dit hem opgedragen werk accep
teert, hein betaald met l J / j " / e i , en cle uitvoering 
er van aan een geheel vreemd persoon gunt. 

Deze; handelwijze, die wellicht als eene uit
zondering wordt beschouwd, doet zich meer voor, 
dan men zou denken, zoo uiet in dezelfde dan 
toe h in dergelijke en soms nog belangrijker ge
vallen. Want indien de werken hem na dc 
uitvoering, maar eóiir de receptie ontnomen zijn, 
dan ontvangt bij het laatste I 'j van zijn loon 
niet, en blijft toch iu dezelfde mate voor zijn 
arbeid verantwoordelijk, alsof bij zijne 5 teu 100 
had ontvangen. 

Zeer weinigen onzer kiinstgeiiooten zijn niet, 
meer of minder, dc; slachtoffers van dergelijke 
handelingen geworden ; men moet om zich hier
van rekenschap te geven, aan de mocielijke po
sitie deuken, waarin al te dikwerf stedelijke ad
ministration ons brengen; aan de discussies, die 
in den boezem vau eenigeii Raad plaats hebben; 
aan de verdeeldheden, die daarvan het gevolg 
zijn, en waaronder bijna altijd de uitvoering van 
het bouwwerk komt te lijden. 

Welke is cle mate vnn bescherming, welke zijn 
de waarborgen, die de architect in dergelijke om
standigheden geniet? 

Zijn arbeid is bepraat, hij ontvangt bijval van 
enkelen en krijgt liet grootste gedeelte tot tegen
standers ; hij is meestentijds vreemdeling en heelt 
geen steun bij bet publiek. In die gevallen 
Verlammen plaatselijke; gebruiken bijna altijd- de 
middelen tot handelen, cn ten slotte behaalt de 
onrechtvaardigheid de overwinning. 

Na het kwaad te hebben aangewezen, wensch-
len wij een gemakkelijk en overwegend mid
del ter verbetering te kunnen aanwenden. Dit 
's inoeiolijk, want wij stuiten af op de onbe
schoftheid vau aangenomen gewoonten. 

Onafhankelijkheid is noodzakelijk tot vrije uit
oefening der kunsten ; maar vrijheid geeft geene 
vun/usie, en wij zien niet in wat de practijk onzer 
kunst zou hebben te verduren, indien alle nrchi-
'i-'cten, van eene en deselfde richting, een centrum 

van vereeniging hadden, een broederschap vorm
den , die hen samenbracht cu buit in staat stelde, 
elkander wederkeerig te helpen, in plaats dat zij 
afgescheiden bleven cn verdeeld zonder baud , 
steun ol' hulp zijn. 

Laat dit centrum eene hiërarchie zi jn, dat 
hindert niet. liet zou eene bescherming wezen 
de last zou zeer licht worden, want ieder kunste
naar moet èn over zich zclvou èn over zijn werk 
meester blijven ; de uitkomsten van zulk een bond 
zouden niet twijfelachtig zijn. 

Om ten slotte nog even op het zuiver inate-
rieele te komen, dooi' ons ontwikkeld, of om te 
wachten totdat zich in de toekomst groote ver
anderingen zullen voordoen, gelooven wij dat het 
practische middel, om verbeteringen in de boven
gemelde misbruiken aau te brengen, bestaat iu 
eene andere regeling van de honoraria, niet be
ding dat de administration zich bij contract ver
bonden, aau eh'ii/ellilen architect het maken van 
ontwerpei! op te dragen, die de werken had te; 
regelen cn deze doen goedkeuren, althans wan
neer men niet overtuigd kou worden van verre
gaande onbekwaamheid of vau kwade trouw, 
begaan tonder opzet. Dit verband is iu strijd 
met de laatste; beschikkingen eler prefecten, maar 
die uitspraken zijn slechts bepalingen, die geene 
afzonderlijke overeenkomsten buiten sluiten, tus
schen partijen te maken, cn van welke het vol
doende i s , deze tc; doen voorkomen op de be
grooting vau de bouwkosten of hij de prijsnnteo-
l ing der materialen. 

He goedkeuring of acceptatie van het ontwerp, 
brengt ook de goedkeuring met zich van al zijn 
deelen waaruit het bestaat, en zonder cene stuks
gewijze liatteeriitg noodig te hebben, zal de 
bouwmeester zijne waardigheid cn zijne stoffelijke 
belangen behartigd zien , welke beiden maar al 
te dikwerf te lijde'it hebben van de balstarrige 
schraapzucht, waaraan bij is blootgesteld. 

Was geteekend, 
Felix Natjoux, architect. 

Uit het bovenstaande artikel blijkt duidelijk, 
dat in Klankrijk cle regeling van het loon der 
architecten wel verre is van algemeen tc wo l 
len goedgekeurd. Zij , die in ccn of meer dei 

St» departementen , gelijk de vertaler , toefden , 
hebben zich kunnen overtuigen, il.tt in deze 
aangelegenheid, de meest mogelijke verscheiden
heid heerse'ltt. Tegenover het voorbeeld van 
het altaar, stellen wij een ander, van niet 
minder aanbelang. De onderpui van een win
kel, die; vooraf wonlt bepaald niet meer te mo
gen kosten dan /' 1200. Zou de architect zich 
dan moeten vergenoegen met 1 */. °/„ voor het 
maken van zijn ontwerp, met i*/j tf0 voor de 
directie eu de verantwoordelijkheid , eu in bet 
meest gunstige geval niet 5 % loon, dat is met 
/' til).' 01' zou hij die pui moeten kubeeren, eu 
per kubiek zijn honorarium zien bepalen? Maai' 
waar zou dat toch heen met de ilagelijkschc 
eu burgerlijke gevallen des practischen boitw-
leveits, eu deze zijn het juist, die naar onze 
ineening een grooten invloed oefenen, cu nooit 
naar tabellen te regelen of te horioreereii zijn. 

De vertaler. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
— Volgens bericht uit Frankfort, zullen van 

staatswege jaarlijks 30,000 th. worden bijgedra
gen voor bet voltooien vau Ie Domkerk in die 
stad. 

— In cene den 12 dezer gehouden vergadering 
van aandeelhebbers eler TransatlantischeTelegraaf-
maatsehappij is eloor het bestuur medegedeeld , dat 
de twee; telegraafkabels iu den Oceaan uitstekend 
goed werken, nog beter dan in de beginne; dat 
zij 20 tot 25 woorden in den tijd van eene mi
nuut hebben overgebracht eu gemiddeld 15 woor
den in eene' minuut overseinden; dat de ontvang
sten sedert veertien dagen gemiddeld duizend pond 
sterling daags huil ragen , maar dat eene nieuwe 
verlaging van den prijs voor liet overbrengen van 
berichten in dit dienstjaar aau bet bestuur on
raadzaam scheen wegens de uitgaven, die cle 
maatschappij nog voor dc verbinding barer lijnen 
met de Noot d-Aiiierikaansche doen moest, en we
gens de zware uitkeeiiiigen, waarmede hare kas 
tengevolge van vroegere tegenspoeden bezwaard 
was. Ecu voorstel van een aandeelhouder om 
het tarief dadelijk tc; verlagen, vond geene on
dersteuning. 

— In Engeland is eene uitvinding gedaan, om 
van het gewoon duinzand steenen te maken, die iu 

tjualiteit de beste kleisteenen overtreffen, en veel 
goedkooper zullen zijn. 

— De Courrier des Alpes bericht, dat de 
doorgraving van den berg Cenis thans gevorderd 
is tot op dc uiterste grens der harde ipiartz-
laag, waarvan de doorboring zoo veel moeite 
gekost beeft. Nu krijgt men gunstiger grond, 
veel gemakkelijker te bearbeiden en de werk
lieden zijn van oordeel dat zij voortaan wel 1000 
ellen per jaar zullen uitgraven. 

— Te Parijs zijn ernstige klachten gerezen over 
de openbare gasverlichting van de stad, die eene 
overeenkomst beeft aangegaan met de Compagnie 
Parisienne, waarbij deze Maatschappij zich beeft 
verbonden zuiver gas Ie leveren van een bepaald 
lichtend vermogen. Vermits aan die; bepaling 
niet naar eisch werd voldaan, beeft de stad bij 
verschillende gelegenheden gelden ingehouden ten 
gezameiilijketi bedrage van 434,000 fr. De Maat
schappij heelt cle betaling vau die som geeisebt, 
doedi cle rechtbank heeft, na deskundigen te heb
ben geboord , aan de Compagnie Parisienne hare 
vordering ontzegd. 

— lie commissie, die in zake de oprichting 
van een monument voor den generaal cle Lamor-
cière werkzaam is , heeft met algemeene stem
men het ontwerp van den beeldhouwer Paul Du
bois gekozen. 

— De Algemeene Belgische Maatschappij van 
spoorweginatorieel is tien 12 Maart j l . op ver
zoek van een barer crediteuren in staat van lail-
lissement verklaard. 

— De aanstaande wereldtentoonstelling te 
Parijs opent voor velen een ruim veld van stu
die; en de wijze , waarop deze tentoonstelling is 
georganiseerd , maakt het den opmerkenden be
zoeker mogelijk zich op de hoogte tc; stellen van 
de vorderingen, door de verschillende volkeren 
der aarde gemaakt iu kunsten, wetenschappen 
eu de onderscheidene takken van nijverheid. 
Het zou echter meer tijd vorderen dan het ineer-
uudeel der bezoekers daaraan kan bestellen, een 
overzicht over meerdere vakken te nemen ; voegt 
men daarbij tie begeerte van velen om hunne 
opmerkingen met die van anderen te vergelijken, 
dan vinden wij daarin aanleiding om de uitgave 
toe te juichen van een boekwerk , dat in deze 
behoefte te gcinoet komt. Wij hebben het oog op 
de aankondiging van dc Etudes sur V exposi
tion de 1807, apercu general, encgelopcdi-
gue, mèthodiquc cl raisonné de Vctat aetuet 
des arts, des sciences, de l' industrie et de V agri
culture dans toas les puijs du globe. Dit werk 
wordt thiol' cle redacteurs vau de gunstig bekende 
sAunales du génie c i v i l " bewerkt en verschil
lende geleerden , ingenieurs eu andere Fransche 
cn vreemde autoriteiten zullen daaraan hunne 
beste krachten wijden. De lijst van medewerkers 
en van dc verschillende onderwerpen, die door 
ben behandeld zullen worden, belooft een schoon 
geheid, dat in allev«'ringen van ongeveer 100 
bladzijden in 8" formaat bet licht zal zien, waar
bij tot opheldering figuren in den tekst geplaatst 
cu van (j tot 8 platen iu 4o of in folio gevoegtl 
zullen worden. De eerste aflevering zal den 
25 Apr i l verschijnen en de volgende zullen met 
tusscheiiruiiiiten van veertien dagen bet licht zien. 

B I N N E N L A N D . 
s-Gravenhage. Den 86"" dezer had de plech

tige onthulling plaats van een gedenksteen, ge
plaatst in den voorgevel van een huis op de 
Prinsengracht, gedurende dc; jaren 1780—1705 
bewoond geweest door Mr. Willem Bilelerdijk. 

— Wij vestigen de aandacht op de belangrijke 
verkooping van plaatwerken en boeken over archi
tectuur, die den 1 , ,L'" cn 2 , k " Apri l door den 
boclianilclaui' Krederik Muller te Amsterdam ge
bonden zal worden, 

— De werkzaamheden aan het paardenspoor 
Amsterdam — Haarlem vorderen naar wensch. Dc 
voltooiing van dezcu railway wordt iu de maand 
Mei aanst. tc gemoet gezien cn wij beloven ons 
voor bet reizend publiek veel goeds van de concur-
entie met cle Hollandsclie Spoorwegmaatschappij. 

— Door plaatsruimte zijn wij ook ditmaal 
verhinderd het verslag van de Hollandsehc ijze
ren-spoorwegmaatschappij over 18UÜ te bespreken. 

Leiden. Aan tie Kon. Ned. Grofsmederij ligt 
eene vaste plaatijzeren brug van 54'A, el spanning 
ter verzending gereed. Deze brug is voor den 
spoorweg van Samarang naar de vorstenlanden 
bestemd. 

Roermond, 23 Haart.—Door den Gemeen
teraad alhier is tot geuiecntebouwiiieestei' benoemd *. 
dc lieer G. Rammels , vau Schiedam. 
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Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

M a a n d a g , 1 A p r i l . 

Ten • , / . ure, iu het Raadhui» te Groningen: het bouweu 
van een tolhuis bij de le doorsnijding van V eenhuizen. 

Ten l i 1 . , ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
- Hage: lo. het bouwen van eene ijzeren draaibrug met steenen 

uuderbouw over het Zederikkanaal, in de gemeente Gorin-
chetn , provincie Zuidholland ; 2o. het leveren van voorwerpen 
vau gegoten en gesmeed ijzer, koper en metaal, benevens het 
bezorgen van smeden cu werklieden tot het doeu vau her
stellingen aan de stoom vaartuigen ten dienste vnn het bag-
gerwerk in de Merwede en Kil len, gedureude eeu tijdvak 
aanvangende op den dag der goedkeuring vnn de aanbeste
ding eu eindigende op ultimo Maart 1868. 

Ten li'/j ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
's Hage: het uitdiepen van een gedeelte van het kanaal 
door Voorne , in de nrnv. Zuid-Holland. 

Teu 12 ure, in liet loknal van het ministerie van bin-
uenlandHche zakeu te 's Hage: het leveren, bereideu tcgeu 
bederf, vervoeren en opslnau vnu telegraaf pnleu , schorenen 
schoorpalcn, voor de behoefte van den Rijkstelegraaf over 
1868. 

Teu 4 ure, iu het Logement het Huis ten Deil aau bet 
veer tc Kaamsdonk: dc herbouw vau het op 26 Februari 1.1. 
afgebraude veerhuis te Capclle. 

D i n s d a g , 2 A p r i l . 
Ten ff ure, ten raadhuizc tc Staveren: het bouwen eener 

draaibrug met brugwachterswoning, ceuer vaste rijdbrug, 
drie voetbruggen, de vernieuwing der vleugels en net dek 
eener brug; oenevens dc verbetering vnn dc passage voor 
rijtuigen, alles binnen de genieeute Stavoren. 

Ten ff ure, in het logement de Toelast tc Alkmaar: lo. 
het verzwaren van deu Houdsbossche-zauddijk , 2o. het her
stellen van 29 rijs- en steenen hoofden, liggende op het 
strand van den Hondsbossche en eenige herstellingen aau het 
paalwerk aldaar; in één perceel; 3o. het makcu van eeu stee
nen duiker met vleugelinureu , in den Droomerdijk van deu 
Hondsbossche, en 4o. het leveren van rijsmaterialcn, Duit
sche stoen, zeebrekers, perkoenpalen en steenkruiwngens, iu 
een perceel. 

Ten S ure in het timmerhuis tc Rotterdam: dc leverantie 
van verschillende materialen. 

WoeriKrlitn , 3 A p r i l . 
Ten ff ure, ten raadhuize te Charlois: het bouwen van 

een schoollokaal met oudcrwijzerswouing iu dc buurtschap 
den Oosthoek onder die gemeente. 

n o i i d e r d i . g , 4 A p r i l . 
Ten f l ure, in een der lokalen van het ministerie van 

Binnenlandsche Zaken tc 'sHage: bet maken cn stellen vnn 
den ijzeren bovenbouw voor de bruggen in het gedeelte vnn 
Heerenveen tot Leeuwarden van den spoorweg van Arnhem 
naar Leeuwarden. 

Ten ff ure, aan het hoofdbureau der Maatschappij tot 
Exploitatie van de Staatsspoorwegen te 'sHage: het touwen 
van eene goederenloods, net maken van eene bestrating en 
het leggen van een zijspoor op het stations-emplacement te 
Echt , ten behoeve van den spoorweg van Maastricht naar 
Venlo. 

Ten f ure, op het raadhuis te Purmerend: het verrich-
teu van eenige vernieuwingen aan , cn het zesjarig onder
houd van de 12 watermolens cn verdere gebouwen cn wer
ken van het waterschap de Wijde Wormcr, ingaande 1 
Mei 1867. 

V r i j d a g , a A p r i l . 
Ten ff ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 

Aruhem: het bouwen ceuer Weegbrug aan den Rijksweg 
van Arnhem uaar Nijmegen, tegenover het tul hm- te Eist. 

Z a t e r d a g . tt A p r i l . 
Ten ff ure, op het Hoogchuis tc Slochtereu: het bouwen 

eener heeren behuizing eu schuur. 
Ten ff ure, iu het gemeentehuis te Sexbierum: het daar-

stellen van een nieuw gebouw voor openbare school en ou
der wijzerswoniug tc Firdgum. 

Ten f ure, in de concertzaal teZierikzee: het bouwen van 
een soc ië te i t sgebouw op de Oude Haven aldaar. 

Ten f ure, door dc Commissie van Administratie over 
het burgerlijk en militair huis van verzekering te Arnhem: 
het leveren der bespanning van bet aan dc gevangenis te 
Arnhem verstrekt cellulair rijtuig. 

M a a n d a g , H A p r i l . 
Ten ff'm» ure, aan bet gebouw van het proviuciaa] be 

stuur te 's Hage: het doen van baggerwerk in het rivierbed 
der Nieuwe Merwede onder de gemeenten Werkendam, Slie
drecht, Made c. a., Hooge Zwnluwc en Dubbeldam , provin
ciën Noordbrabant cu Zuidholland , door middel der Rijks-
stoombaggervaartuigcu, met het onderhoud dier vnartuigeu; 
in twee perceelen. 

Ten ff ure , ten raadhuize tc Dordrecht: het amoveren 
der bestaande stadstimincrloods, staande aan het Kromhont 
bij de St. Jorisbrug, eu bet maken der onderheide fu ml ee
nogen voor het daar ter plaatse te stichten gebouw, be
stemd voor het beheer der gemeentewerken met naubuorig 
beden. 

D l n a d a g , 0 A p r i l . 
Ten I S ure, in het Raadhuis tc Culenborg: lo. het ver 

hoogen eu verzwaren van een gedeelte Lekdijk, over eene 
leugte van ongeveer 4263 strekkende el; 2o. eeuige werk
zaamheden aan de l^eksluïs eu daarmede iu verband staande 
werken. 

Ten f 1 ure, ten huize van dc wed. Verheijen. in het 
huis van negotie te Rozcndaal (Noord-Hrabaut): net bouweu 

£'e*iier ^eefwprtelsuikerfabriek. 
( • " T e u * urè\ iu bet raadhuis te Gouda: het maken cn up 

stellen Aaihtvvi- ijzeren draaibruggen, met de levering van 
•ty Vbe^oorende onder- eu bovendekkeu eu het stellen 

tuning op de kaaimuren. 
W a e n a d a g , 10 A p r i l , 

rt , ten gemcentehuize te Schalkwijk: het doen 
eruieuwingen en herstellingen anu deu gemeen 

Teu 12 ure, iu het logement bet witte panrd te Zelbem 
bouwen van een gemeentehuis nut nnuexe woning. 

ure, door het bestuur vau den polder bet West 
mafceeV Xieuwlnud, bij ('. vau der Woel te Goidschalxoord 
het niftV-Ji-n van een kaaimuur nabij de uitnuteriugHsluis 

polder, ter IcugU- vnu 51 ellen. 

O -

I f e n d e r d a g , 11 A p r i l . 
Ten gemeeutehuizc te Kouduni: het maken van eene aar-

denbaau en het bevloeren cu begriuden daarvan, van uit dc 
Kerkcburen vau het dorp Warns, over Hemelum, tot aau 
Hemelumcr Nieuwebureu, met dc noodige bestrating iu eerst 
genoemd dorp, en zulks over eene lengte van pl. m. 5000 el. 

Ten raadhuize tc Deventer: herbcsteding van het bouwen 
ceuer gaaput, ten dienste der gasfabriek. 

V r i j d a g , If A p r i l . 
Ten 1 0 ' , i ure, aan het lokaal van het nrov. bestuur tc 

'g Bosch: het maken van krib- en rijswerkeu tot verbete
ring van het vaarwater op de rivier de Maas, onder de ge
meenten Well c. a . , provincie Gelderland , eu Hedikhuizen, 
provincie Noordbrabant. 

Z a t e r d a g . l:< A p r i l . 
Het bouwen eener Beetwortel suikerfabriek tc Statendam 

nabij Geertruideuberg, provincie Xoord-Brabnut. 
Ten ff ure , ten gemeentehuize te Kcldc: het maken van 

de nardetibnnn en eeuige kunstwerken, mitsgaders het be
straten van dien weg met klinkers van de kei straat te Kelde 
af door Paterwolde eu Keldcrwolde tot nau de grenzen der 
provincie Groningen, ter leugte van 5.11)0 ellen. 

M a a n d a g , I A t p r l l . 
Ten f ure, ten raadhuize te Middelburg: de levering 

van: a. 50,000 stuks Queunst straatkeijen; b, 60.000 stuks 
straatklinkers, Waalvorm. 

U e n d e r d a g , W A p r i l . 
Ten 12 ure, in ecu der lokalcu van het ministerie van 

binueulandsebe zakeu te 's Hage: bet maken van wachters-
woningen, afsluitingen, enz. op den spoorweg vnn Zwolle 
naar Meppel. 

I l a n d e r d a g , 23 A p r i l . 
.'en 12 ure, in het lokaal van liet miuisterie van bin* 

iienlniidsehc zakeu te 'sHage: bet inkepen, vlakken eu 
kreosoteeren te Dordrecht vnu 120,000 stuks dwnrsliggers 
eu dc levering van 1,000,000 Nederlnudsehc ponden kreo-
sootolie . iu twee pereeeleu. 

I l a n d e r d a g , 2 I I M . 
lu een der lokalen vau het ministerie van binueulandsebe 

zaken tc ' s l lage: het bouwen van eeue dubbele schutsluis 
aan den mond vnu bet knnnal door Walcheren , eu bet ver
richten van eenige grond- en verdere werkeu bij Vlissingen. 

D o n d e r d a g , f» Mei 
Ten ff ure, in een der lokalen vau bet ministerie vnu 

biunculandsnbc zaken te 's Huge: het maken vuu het sta
tionsterrein met een gedeelte spoorbaan , het graven van het 
dnarlaugs strekkend kanaal, het naken vnu den onderbouw 
van eene dubbele draaibrug met vast gedeelte iu den toe-
gangweg nnar het station van eeue bazaltkadc eu van eeuige 
verdere bijbehoorende werkeu te Middelburg. 

A f l o o p v a n aanbes t ed ingen . 
Op 2 0 Maart tc Dalfseu: het bouwen eener school eu 

on derwijze rswou ing iu die gemeente. Aangenomen door H. 
Woltcrs aldaar voor ƒ 6 1 4 5 . 

Op 21 Maart tc 's Gravenhage, aan bet ministerie van 
biuueulaudsche zaken teu behoeve der staatsspoorwegen bet 
maken van gebouwen, verhoogde los- en ladingplaataeii, 
wachterswoningen en verdere werken voor den spoorweg 
tusschen Kuilenburg en Hommel. Daarvoor waren 25 hi-
schrijvings-biljetteu ingekomen. De minste iuschrijver Wal 
de heer F . H . van MaJsem, te *s Gravenhage, voor de som 
van ƒ 1 5 7 , 0 0 0 . De hoogste Inschrijving daarentegen bedroeg 
eene som van ƒ 2 8 1 , 0 0 0 . 

Op 21 Maart tc Haarlem: het ouderhoud van de bakens 
iu het IJ cu in de Voorzaan, vuu I Mei 1867 tot 1 Mei 
1868. Minste inschrijver de heer J . Leguit te Zaandam 
voor ƒ 5 9 8 . 

Op 22 Maart aau het ministerie van biuueulaudsche za 
keu te 's Hage: het leveren cu stellen vau 29 hardstccuen 
scheiding»palen tusschen de groudeu vau het domein eu die 
van het Kieuw laud op cn nabij deu Hoek van Hol laud, 
voor de verbetering van den waterweg van Rotterdam naar 
Zee. Daarvoor waren 6 inschrijvingsbilietteu ingekomen; de 
minste inschrijver was dc heer F . J . Smits J z u . , te Dord
recht, voor de som van ƒ 7 5 2 . 5 5 . Dc hoogste inschrijving 
bedroeg eene som van ƒ 1 8 5 0 . 

Op 22 Maart anu het lokaal vau bet provinciaal bestunr 
te Leeuwarden: het vernieuwen van ecu gedeelte bestrating 
van den rijks grooten weg der le klasse vau Leeuwarden 
over Sucek naar de lammer. Aauuemer B. l'ieterseu te 
Leeuwarden voor ƒ 3 9 9 0 . 

Op 22 Maart aan het provinciaal bestuur te Grouiugcu 
het heratellen der zeeweringen wederzijds het Keitdiep 
liaagste iuschrijver de heer S. D. Woldriug te Zoutkamp 
voor ƒ 4 4 2 5 . 

Op 22 Maart aau het locaal vau het provinciaal bestuur 
te 's Hertogeubosch : bet makcu vnu de aardebaan en kunst 
werken met het deels begrinden, deels met klinkers bestra 
teu van den weg van af den Rijks weg der 1ste klasse nu. 8, 
uuder Schayk, over die plaats tot nau den provincialen weg 
bij Herpen, eu vau af dien weg iu de kom van Bcrchcui 
dour Haren uaar deu Maasdijk boven Megen, ter lengt 
van 8345 el. Aangenomen door deu heer J . Hi l lcn, te 
Grave, voor ƒ 3 1 , 9 0 0 . 

Op 2& Maurt aan het locaal vnu het provinciaal bestuur 
ti' 'sHage: de aanleg eener tclegranHiju met hare draden, 
tusscheu den Rijnspoorweg bcoisteu Gouda eu Schoonhoven 
met het onderhuud daarvan tot 31 December 186*. Kr 
wareu 13 iuschrjjviiigsbiljettcu iugekomeu, waarvan er ech
ter ecu als te laat iugekomeu is ter zijde gelegd. Dc minste 
iuschrijver was de beer B. G . vau Dam, tc Rotterdam, voor 
dc som van /864. 

Op 2ft Maart ten raadhuize te 'sllnge: het maken vau 
eenige riolen met vergaarputtcu eu kuiken te Schcvcniugeu. 
Dc miuste inschrijver was dc heer W. 11. van Zanten aldnar 
voor de som van ƒ 3 8 0 0 . 

Op 2 a Maart teu randhuizc te Amsterilnm: bet dempen 
van de Rotterdammersloot (bij Boomsloot), bet makeu vau 
een ouderheid gemetseld riool daaronder, met dc noudige 
vergaarkuilen eu zinkputten, bet aauheeleu van genieeute-eu 
pnrtikulicrc riolen en het bouwen vau een steeneu wal muur 
auu het einde der demping. Miuste iuschrijver dc heer 
A . J . van Wijk, voor /'4999. 

Op 26) Maart iu net regthuis te Wntcrgraafsmeer: het 
bouwen van eeue school eu ouderu ijzerswoning aan deu 
Ringdijk onder genoemde gemeente. Aannemer dc heer 
T . l i . Vrakkiiig te Bussem , voor ƒ 11,399. 

Op 211 Maart iu het locaal van het prjviuciaul bestuur 
le Arnhem, enz. ten 12 ure , aan het locaal vau het pro-
vinciaal bestuur tc Arnhem: lo. van het van buiten verwen 
der provinciale gebouwen te Arnhem iu lS69 ; 2u. van eenige 
herstellingen en vernieuwingen uun ilie gebouwen, mede iu 
1867. lo. W. A. vau Houten tc Aruhem ƒ 2 3 4 . 2o. G. 
Licftiug tc Arnhem J 187. 

Advertentiën. 
A A M B E I T f E D I S « . 
Burgemeester en Wethouders van Zelhem, ziju 

voornemens op Woensdag den 10 Apr i l e. k. des 
middags ten 1 '2 ure. in het Logement het Witte 
Paard te Zelhem, in het openbaar aan te be-
teden : 

Het b o n w e n v a n een Gemeente
huis met annexe W o n i n g . 

Bestek en voorwaarden liggen met de teeke
ning tei' inzage ter gemeente Secretarie, alwaar 
op franco aanvrage tegen betaling van f 1 het 
bestek te verkrijgen is, en inlichtingen zijn te 
bekomen, alsmede bij den Architect ITZ te Zutphen. 

Dc Heeren Heere en Comp. zijn voornemens 
op Zaturdag den 13d™ Apr i l 1807 publiek aan 
te besteden : 

Het bouwen eener 
BEETWORTEL SUIKERFABRIEK 

te S t a t endam nab i j O e e r t r n i d e n b e r g , 
provincie Koord>Braband. 

liet bestek is van af den 4'1"1 Apr i l op franco 
aanvrage te bekomen, bij den Boekhandelaar 
.1. J. II. VERLINDEN te Bergenopzoom tegen be
taling van f 1.—. 

Be teekeningen liggen van af den 51 1"1 Apr i l ter 
visie bij den Architect .V. .V. AKVELD te Ber
genopzoom , door wien den 10''™ A p r i l , aanwijzing 
in loco zal worden gedaan, van des morgens 11 [ 
tot '2j uur. Verdere information bij bovenge-
noeniden Architect. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

Bekroond met de Zilveren Medailles in 
het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam 

1865 en 1866. 
ZINKEN DAKBKIlEKKINTiKN naar de beste 

constructies. 
G E W O O N - , G O L F - en SCHULPDAK. 
GEGOLFD ZINK, naar het Berlijnsche systeem 

gegolfd, ƒ1 .25 per 100 kilo boven de noteering-
van het gewone Zink. 

DAKHOEVEN ƒ 3 . 0 0 per 100 kilo boven de 
noteering van het gewone Zink. 

D A K V E N S T E R S : 
1.00 X 1.00 Ned. El in den dag ƒ 0.00. 
1.00 X 0.75 » » » » •> » 8.12». 
1.00 X 0.40 » » j> » o B 0.37». 
0.80 X 0.80 » » » » » » 7.50. 
0.80 X 0.40 » » » » » » 5.87». 
0.00 X 0.45 » » » » » » 5.25. 
0.45 X 0.45 » » » » » » 4.50. 
0.40 X 0.40 » i> » » » » 4/25. 
Voorts iu alle afmetingen naai- evenredigen prijs. 
HAAMROEDEN van getrokken Zink naar voor

handen zijnde profillen , van 30 tot 50 cent per 
Ned. E l . In te zenden prutillen worden iets hoo
ger berekend. 

ROOKVERDRIJVERS met draaiende kap f 7.50. 
VENTILATORS, Belg. systeem, niet draaiend f 10. 
VENTILAT1EROOSTERS, volgens Engelsche en 

Fransche modellen, van ƒ1 .25 tot ƒ0 .50 . 
CONSOLES van geperst, gegoten en gedreven 

Zink, van af ƒ 0 . 7 5 en hooger. 
BALKONS en BALUSTRADEN van ƒ 1 0 en 

hooger per strekkende E l . 
BALUSTERS van gedreven Zink van af ƒ 1 . 0 0 

tot /' 5.00. 
K A P I T E E L E N van geperst en gegoten Zink . 

van af /' 1.50 en hooger. 
SPITZEN en WINDWIJZERS van af ƒ3 en hooger. 
LIJST VERSIERINGEN van geperst Zink, van 

af 30 cent en hooger. 
ROZETTEN" van geperst, gegoten en gedreven 

Zink, van af '25 cent en hooger. 
LETTERS en CIJFERS, gegoten en uit de hand 

gewerkt, van af '25 cent en hooger. 
FONTEINEN, MONUMENTEN, G R A F T O M B E N , 

PIËDESTALS, B E E L D E N , Koperen en Zinken 
L A N T A A R N S , D U I V E N T I L L E N , K O E P E L S , V A -
R A N D A ' S , BROEIKASTEN en Versieringen van 
allen aard, uaar teekening. 

MODELLEN' zijn ter bezichtiging voorhanden 
en SCHETSEN met Prijsopgaaf worden up aan
vraag vervaardigd. 

W I R I H A I X , C E K H I T Z E N <*• R O D E N H U I S . 

Tweede jaargang. N°. 14. 

Vinctijil garegtld itimi';'lilniif bij 
U . A . T H I E M E te A r n h e m . 

Prrj» per :i maanifen franco i . p. / t.li.'i. 

6 April 1867. 

V» abnnnrrrl lich mor «o jaargai;. 
liborleiliè» toslen / -.JO por gmoto rtget 

ei /-Ai raar u(i\ ta «• 1». 

•y „Oitgege' L te Arnhem by D. A . THIEME.—Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & 0». te Amtordam. - Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IMENIEÜUS, EABRIKAJTEI, AAMEMERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a o t i e v a n F . W . V A N G E N D T J G - z 

Met medewerking van Dr. T. VAX DOKSBURGII. C. J. VAX DOORy, j . p. m GENDT Jr.. J. H. IELIMAN, H. MXSE, S. E. W. ROORDA VAX ETSIXGA, H. P. VOGEL. 

A L G E M E E N E BESCHOUWINGEN OVER DEN A F 
VOER EN HET GEBRUIK V A N RIOOLVUIL 

EN HET P L A N V A N RIOLEERING TE 
' s -GRAVENIIAGE, 

ooort 
W . C . V A N D E R W A E I J E N P I E T E R S Z E N , 

Gemeente-architect aldaar. 

III. 

Men rekent iu Schotland en Engeland bij eene 
bemesting met guano op gemiddeld /' 20 a /' '25 

. per bundel- en baalt voorbeelden aan dat het 
voordeeliger i s , met 15,000 kub. el rioolwater 
Ie bemesten tegen den prijs van /' 3.75 dan met 
guano, aangezien dit bij Edimhiiig /' 000 op
bracht tegen /' 50, die de bemesting mei guano 
zoude hebben opgeleverd, lu hoeverre dit uu 
iu hooge grimden waar is , valt uioeitdijk te be
oordeeld! , maar zeker is het dat iu onze pol-
dergroiiileii vrij wal aan molengeld zoude moe
ien betaald worden, om het water kwijt te ra
ken (Mi de besproeiing in met wind bemalen pol
ders des zomers veelal onmogelijk zoude zijn. 
Wanneer het mogelijk was het begieten naar 
willekeur al of niet te doen, dau beloofde lui 
veel goeds voor de opbrengst van hooge zand
gronden. Maar dit is onmogelijk: men kau bij 
regen het rioolwater niet bewaren en in het 
belang der gezondheid moet het dagelijks wor
den opgeruimd. liet begieten blijft alzoo een 
hulpmiddel, dat in drooge zomers uitmuntende 
diensten kun doen en bij natte zomers iu deu 
regel onbruikbaar is. 

In Londen heelt men besloten bel rioolwater 
tot besproeiing van de enorme zandvlakten, aan 
de monden van deu Theems gelegen, te benuttigen, 
liet ontwerp hiervan is te vinden in het 10 , l e 

deel van de Revue universelle 1800 en in de pro
jecten, door den ingenieur A. Ronua iu zijn 
werkje getiteld: ol'utilisation des caux d' égout 
en AngleteiTc" omschreven, hetgeen iu hoofd
trekken hierop neerkomt. Aan de Metropolitan-
Sewage- and Essex- Reclamation-Company is bij 
wet van den lO11™ Juni 1805 concessie ver
leend voor den tijd van 54 jaren om hel riool
water van den noorderoever van Londen te 
gebruiken tot bespi iing eener zandvlakte van 
8,000 bunders aan de kust van hel graafschap 
Essex. De compagnie zal het water ontvangen 
aan den bassin bij Abbey-mills en het door een 
overwelfd hoofdriool van 70 kilometers lengte 
aan de eene zijde naar Maplin-Sands en aan 
de andere zijde naar Dengie Flats wegvoeren, liet 
riool zal eene middellijn hebben van 3 el en 
over de eerste lengte van 0 ' / a kilometer, een 
helling van 0,40 el per kilometer. 

Aan het einde van de 0.5 kilometers wordt 
het water 0 cl opgepompt; vandaar gaat een 
riool van dezelfde afmeting en ouder dezelfde 
belling tot Battle Bridge aan de rivier Crouch , 

lijnde 45 kilometers van het beginpunt, alwaar 
het rioolwater weder 3,05 el wordt opgepompt, 
om meerdere snelheid te bekomen en verdeelt 
het riool zich in twee kleinere langs de boor
den van genoemde rivier. 

liet riool aan den noorderoever van '20 k i 
lometers lengte eindigt aan Dengie-Flats: dat van 
den zuideroever, lang 20 kilometers, loopt naar 
Maplin-Sands. Deze twee vlakten loepen bij 
laag water over 32 kilometers lengte geheel 
droog eu moeten alvorens geheel worden ingepol
derd. Men zal beginnen met de indijking van 
3,000 bunders cn die indijking uitbreiden tot 
8000 bunders , waarna men deze vlakte door bet 
rioolwater, dat daarop door open riolen wordt ver
spreid, in weilanden denkt te herscheppen 

A l l wel men al liet rioolwater op deze vlakte 
denkt te kunnen gebruiken, wi l ineu op */j van 
ile lengte réservoirs maken, ten einde nog water 
beschikbaar te hebben, om 32000 builders bouw
land naar verkiezing te kunnen besproeien, l iet 
plan is gemaakt door \V . Napier eu M. Hope, 
door wie namens de compagnie de concessie is 
aangevraagd. 

De voorwaarden luiden dat de voordoeion der 
vier eerste jaren uitsluitend aan de Compagnie 
bobooien. Na die vier jaren worden de win
sten verdeeld als volgt: 

1°. 5 percent interest van de actiehouders. 
2". de winsten boven 5°/j tot 15"/„ worden ver

deeld voor dc eene helft aan de compagnie en 
voor de andere helft aan de gemeente. 

3" van 15"/,, tot 25"/,, komt een vierde aan de 
actiehouders en drie vierde aan de genieeute. 

4" boven de 25"/0 worden de winsten gedeeld. 
Nu 34 jaren heeft bet gemeentebestuur het 

recht, mits twee jaren le voren waarschuwende, 
de voorwaarden tc herzien. 

Het kapitaal, bij dec.eet van 10 Juni vast
gesteld, bedraagt p. st. 2,100.000, doch dc maat
schappij mag p. st. 700.000 aan obligation in om
loop brengen. 

Het kapitaal is verdeeld in 2I000 aandeelen 
vnu p. st. loo ieder, die in onderaandeelen van 
p. st. 10 mogen gesplitst worden. 

De compagnie is bij de wet gemachtigd de in
dijkingen te doen en alle werken aau te leggen 
uuder het toezicht van commissarissen vau het 
rioolwezen. Zij hebben het recht van verpachting, 
verkoop en hypotheek van de te winnen gron
den. Zij ontvangen anu Barking Creek het riool
water op eene hoogte van minstens 1.83 el 
boven het vloedpeil van Londen , zonder eenige 
betaling van interessen der p. st. 3,000.000, die 
hel hoofdriool. dat liet rioolwater tot Barking 
Aanvoert, aan He gemeente heeft gekost. De hoe
veelheid water, welke de compagnie in 'li uren 
moet wegpompen, zal 340.000 kub. el niet te 
boven gaan. 

lie hoofdaannemer vau de groote riolen in 
Londen heeft een contract gesloten voor de ui l -
voering van de 00 kilometers hoofdi'iool, wijd 

3 el, met dc reservoirs der stations, de pompen 
enz. enz. voor p. st. 1,840.440 

te storten sommen door de aandeel
houders der compagnie aan de conces
sionarissen 30.000 

Aankoop vau grond , kosten voor het 
maken van plannen, aangaan van akten, 
administratiekosten enz. met den inte
rest van 5°/o gedurende driejaren p. st. 523.500 

Samen p . s t . 2,400.000 
In de ontbrekende p. st. 300.000 aau het vast
gestelde kapitaal zal door eene leening voorzien 
worden. 

Bij de rekening der winsten is door de com
pagnie verondersteld dat de opbrengst van het 
water van 5 tot 10 cent per kub. el zal variëren 
en dit geeft voor 120 millioen kub. el water per 
jaar 0,000.000 gulden of 750.000 p. st. De 
uitgaven zullen volgens hunne rekening slechts 
50.000 p. st. bedragen en alzoo eene netto winst 
het 700.000 p. st. of ongeveer 30"/„ geven. Het 
moet verwondering baren dat de gelden op der
gelijke berekeningen gevonden zijn, want het lijdt 
geen twijfel, dat het vervoer over 70 kilometers 
het water vrij wat in waarde zal verminderen 
en de opbrengst niet mag gerekend worden naai
de nu aangenomen eenheid, die bepaald werd 
door onderzoek vau het rioolwater, onmiddellijk 
uit het verlamel-rioo! genomen. 

Hoe onwaarschijnlijk de berekeningen ook schij
nen , kan men er echter uit zien dat men zich in 
Londen groote uitgaven getroost, om het rioolwater 
weg te ruimen eu eene doorloopende wegstroo
ming van vuil uit de stad te verkrijgen; re
kent men nu alleen dc kosten van uitpomping, 
wanneer het water te Barking Creek is gebracht, 
dan bedraagt dit ruim /' I I per inwoner, zonder 
de kosten van het riolenstelsel en die van de 
collecteur langs den Theems, die ƒ 30.000,000 
gekost heeft, in rekening te brengen. Daar dit 
ruim / '14 per inwoner bedraagt, heeft men voor 
alles te zanien ƒ 2 5 per inwoner. Bij de beschrij
ving van mijn ontwerp voor de rioleeriug van 
's-Gravenhage, zal men zien, dat ik getracht 
heb mij zooveel mogelijk van alle illusion te 
ontbonden en tevens van het vermelde zooveel 
mogelijk partij te trekken. 

HET P L A N V A N RIOLEERING T E 
's -GRAVENIIAGE. 

Ofschoon 's-Gravenhage in het algemeen wel 
eene der meest bekende steden van ons land kan 
genoemd worden, zoo heeft die stad dit met 
alle anderen gemeen , dat het publiek zeer wei
nig weet, hoe liet er onder den grond .uitziet, 
hoe en waarheen de riolen loopen. Wanneer wij, — 
als van zeiven gedwongen den loop dier riolen na 
te gaan en op te zoeken, zeer zeker de eenige 
zijn iu onze gemeente, die met het geheele 
samenstel bekend kunnen worden , — de kaart van 
i ioleering onzer gemeente voor ons leggen . dan 
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verbaast men l ich over den wonderlijken loop dier 
kanalen , en begint men al spoedig te begrijpen , dat 
er eene ernstige studie gevorderd wordt, om op te 
sporen, boe men er toe is gekomen, de riolen te 
maken, vooral wat richting betreft, zooals zij 
nu liggen. Heeft men nu bovendien, zooals wij 
hier tc 's-Gravenhage, alle reden om te gelooven 
aan de grondige en veelzijdige kennis van onze 
voorgangers, en vindt men uit hunne overgeble
ven geschriften de bewijzen, dat zij eene wezenlijke 
studie van dit gedeelte van hun vak gemaakt 
hebben, dan hindert liet wel eens, dat, niet het 
publiek, maai- de zoogenaamde deskundigen alles 
onvoorwaardelijk veroordeelen, zonder dat zij zich 
ooit zelf de moeite gegeven hebben te onder
zoeken, hoe de toestand i s , en hoe die is ont
staan. Gelukkig hoort men er niet veel meer 
van, dan dat de riolen niet goed zijn: waarom zij 
niet deugen, wordt even algemeen behandeld ; eu 
de aan te brengen verbeteringen.' »Waterdichte 
riolen'' — is het onbepaalde antwoord. 

Hoedanig is de tegenwoordige toestand en hoe 
is die ontstaan .' 

Wanneer men niet De Riemer iu de hand bet 
plan van den Haag nagaat, dan bevindt men dat 
de oude stad op bet hoogste gedeelte is aange
legd, dat is op de plaats welke niet door af
zonderlijke bemaling behoeft droog geb len le 
worden. 

Deze kern van de stad rijst van ongeveer I el 
boven Delllands boezempeil lot .'I el hoven dat 
pe i l ; enkele punten liggen nog iets hooger. De 
oude stad watert uit op Delllands boezem, waar
van de singels en binnengrachten een gedeelte 
uitmaken. Maar bij het uitbreiden van de stad 
in 1040— 1000, werd door het graven van de 
Nieuwehaven een gedeelte veenpolder, begrepen 
tusschen de Heerengracht, l'luweelen Burgwal, 
Nieuwehaven, Zwartenweg en Zuid-Oost-buiten-
singel, ter grootte van ongeveer 13 bunders, in 
dc stad ingesloten en die oppervlakte, nieerendeels 
uit tuinen en weilanden bestaande, lag lager dan 
bet overige deel der stad en werd door den veen-
polder op een lager peil dan boezempeil gemalen. 

Bij het graven van de Prinsengracht en Brou
wersgracht, in 1042—1050, werd een gedeelte van 
den Zusterpolder, groot ongeveer Ui bunders, in 
de kom van de gemeente opgenomen en ook af
zonderlijk uitgemalen : dit vak was ingesloten dooi
de Brouwersgracht, l.onibaidstraat, Westeinde. 
Westsingel en Zuid-Westsingel. Deze beide opper
vlakten hadden dus geene loozing op Delllands 
boezem iu den Daag, maar werden door de pol-
dermolens uitgemalen en behielden bet polderpeil, 
ongeveer 0.70 el beneden het boezempeil, waar
door zij in de gelegenheid bleven versch water 
uit den boezem te tappen en hunne slooten te 
ververschen. 

Buiten deze gronden, binnen de singelgrachten 
gelegen, bestonden de buitensingels, welke on
middellijk in de polders lagen, zooals het Bezuideu-
hout, dc Uileboomen, het Voorburgstraatje enz. in 
den Veenpolder; het Zieken, de Bocht van Guinea, 
het kleine Groenewegje, Om en Bij, den Zuidwest-
buitensingel tot de Zoutkeet enz. iu deu Zuster
polder. Na het bouwen van het Station en de 
nieuwe huizen, welke eerst aan de Westzijde van 
den Stationsweg gezet zijn , is ook een gedeelte 
van de gemeente door den NoordpóTder bemalen. 
Men ziet hieruit dat een deel van de stad het 
water kan loozen op den boezem, doch dat onder
scheidene gedeelten dit niet kunnen en afzonder
lijk bemalen moeten worden. 

Voor het boezemwater van Dellland, evenals 
voor het polderwater, bestaat vanouds het ver
bod dat daarop geene sekreten mogen loozen. 

In de verordeningen van den Haag van ItilO 
vindt men reeds eeu verbod om het sekreetvuil 
te doen uitloozen op de grachten, of op riolen, 
die op de grachten uitkomen ; dit verbod is on
derscheidene malen herhaald en is ook nog te 
vinden in de thans vigeerende politic-verorde
ning. Uit dc gestadige vernieuwing der ver
ordening schijnt men te mogen afleiden dat 
aan de keur de hand niet was te houden , zoo
als blijkt uit de gevolgen, en dat ook verklaar
baar is uit de ligging der riolen zelve. In de 
polders had het polderbestuur de schouw en 
dit vergenoegde zich met het peilen der 
sloten 'en tochten op eene bepaalde diepte, en 
had de macht niet om de daarop uitloopemie 
sekreten le weren. Die kwaal, in liet begin ge
ring, weid echter latei van eeu schromelijk groo
ten omvang, en toen meest alle open pleinen in 
de stad met zoogenaamde botjes bebouwd wer
den, en de ineesten de loozing van den beer over 
eigen grond naar de ccne of andere sloot kon

den brengen, werd dc klacht algemeen. Het ge
meentebestuur de misbruiken willende kcereu, 
nam het beheer der polders over cn maakte 
de oude verordeningen weder van kracht. Hel 
kwaail was echter te ver gevorderd, om het te kce
reu; de huizen waren op elkander gebouwd, en 
er waren bijna geen huizen le vinden, waar men 
een beerput kon makeu, zonder dat die door het 
buis moest geruimd worden, of in bet buis zelve 
v ie l , en alzoo het middel erger dan de kwaal 
werd. Wie goede ruimte had om een beerput 
tc maken, werd hiertoe gedwongen, doch dit 
baatte niets, daar uien bijna algemeen de putten 
met de slooten in verband bracht, waarover op 
particulier en afgesloten terrein geen toezicht was 
te houden, liet eeuige goede gevolg was, dat de 
slooten beter gezuiverd en eene menigte gedempt 
cn met riolen voorzien weiden, waardoor ten 
minste de open vuilnisbakken voor een deel ver
dwenen. 

Wat nu algemeen waar was voor de gedeelten, 
buiten den boezem liggende. is bijna algemeen 
waar voor hut gedeelte, dat op den boezem loost. 
Wanneer men bet boek naziet, dat vroeger dooi
de zoogenaamde nachtwerkers werd gehouden, 
dan vindt men onder anderen, dat over de 10 
jareu van 1804—18 14 gemiddeld per jaar 400 
sekreten werden geruimd, en van 1846—IS.Mi 
gemiddeld 10 per jaar. Die groote vermindering, 
iu tegenoverstelling van de uitbreiding der 
stad, was deels te danken aan de omstandigheid, 
dat van 1831 — 1840 allen uitvoer van beer naar 
België belet was cn dus het ruimen enorm duur 
moest betaald worden, ledereen , die slechts eene 
uitwatering op een gemeenteriool had, liet er 
zijn sekreetvuil op loozen, en aangezien alles bin
nenshuis kau gebeuren, werden de rooimeesters 
er niet bijgeroepen en was men met het betalen 
van eeue goede fooi aan de knechts, plus de 
rekening van den werkbaas, er al'. Men was van 
hel ruimen der beerputten bevrijd, en al lag er 
maar eene schaduw vau een riool iu de straat, 
men klaagde over verstopping en hel werd van
wege de gemeente schoongemaakt, waardoor men 
weder eenigen tijd loosde. Dat nu de bewoners, 
die den last van het verstopte riool dragen, hun be
klag doen , is duidelijk, eu dat de werkbazen, die 
geroepen worden, dit le verhelpen, geen verder 
antwoord hebben dan : stiet rioolstelsel deugt ook 
niet." is mede zeer klaar, en even duidelijk als 
dat het genieenteb stuur tegenover een fait 
accompli staat, dat met geen terugkeeren tol 
het oude stelsel te veranderen is. Wat was tot 
heden toe dat stelsel/ 

lliolen lol afvoer van water, verbod lot af
voer van sekreeteuil cn verplichting van ieder 
om beerputten te hebben cn die te laten rui
men. Die riolen tot afvoer van water nu lig
gen gedeeltelijk op gemeentegrond (in dc stra
len), gedeeltelijk op eigen grond. Vroeger maak
ten en onderhielden de buren ouderling de 
riolen, en maakte men de riolen voor gemeen
schappelijke rekening, zooals men wilde; van
daar zijn nog zoovele huizen afhankelijk van de 
buren. In onderscheidene straten, waar het 
riool l ag , weid dit door de gemeente schoon
gemaakt en de kosten over de huizen ponds
pondsgewijze omgeslagen: waar het onder 
de buizen l iep , was de gemeente er voor een 
deel tot afvoer van het straatwater in betrok
ken. Daar, waar de riolen in de tuinen liepen, 
maakte men natuurlijk nimmer zwarigheid het 
sekreetvuil er op te brengen, en men had eeu 
beerput niet een overloop, »een beerput", zooals 
men bet noemde, zwaar men nimmer last van 
had." In hooge straten, eu daar, waar dc 
tuinen lager dan de straat gelegen zijn , vindt men 
veelal geen riolen. Iu andere straten bestaan 
riooltjes, de oude overdekte goten, die de gemid
delde breedte van één steen in deu bodem hebben 
en 0,30 ii 0,40 el diep ziju. Hoe gebrekkig deze 
riooltjes reeds op zich zelve zijn als waterloo-
zing, ligt voor de baud; dat zij derhalve onvol
doende zijn tot afvoer van vui l , is buiten kijf. 
Het stelsel, waarvan men dus spreekt, bestaat 
niet of is veranderd in een hoop kleine riool
tjes die vol vuil zitten en liet water zeer slecht 
afvoeren. Om in dien gebrekkigen afvoer te 
voorzien, ziju nu gedurende eenigen tijd putten 
of verzamelplaatsen van vuil gemaakt, cn de 
riolen zooveel mogelijk verhoogd, om de loozing 
tc bevorderen. 

Buiten het vuil, dat nu iu de putten vergaard 
en uit de riolen geschept wordt, stort alles op 
de grachten; ecu groot deel echter blijft gere
geld in de riolen zitten, daar er geen voldoende 
aanvoer van water iu de riolen i s . om bet vuil 

voort te stuwen cn dit dus bij stortregens alleen 
geschiedt. Komt er nu eene waterleiding tot 
stand en rekent men op een gematigd water
verbruik, dan ziju de riolen te k le in , om het 
water weg te voeren . doch door de gedurige 
doorstrooming zal het vuil beter wegruimen eu 
de grachten zullen alsdan eerst in volle werking 
treden als collecteurs van het rioolvuil. Wordt 
er dus nu over het stinken der grachten ge
klaagd, die klacht zoude veel erger zijn als er 
voldoende riolen lagen, en de toestand wordt 
bij het daarstellen eener waterleiding onhoud
baar. Zoolang nu de loozing op den boezem 
plaats heeft, kan de beste waterleiding en het 
beste riolemiet het vuil niet voldoende af
voeren, omdat de boezemstand te hoog is en 
de grond met betrekking daartoe te laag, waar
door de riolen altijd vol water staan. De hoofd-
kvvaal der riolen zit dus niet alleen daarin dat 
de riolen niet doorloopcu of dat zij te klein 
zijn, maar dat zij geene loozing hebben. Was 
nu het peil iu de grachten lager en de stad 
hooger gelegen, zoodat de riolen konden schie
ten, dan werd de verzameling van vuil iu de 
riolen minder en alles uitsluitend naar de grach
ten vervoerd, eu was er gelegenheid te maken 
dit van de grachten af te leiden en te zuiveren. 
Dit nu is echter ondoenlijk: men kan het peil in 
ile grachten niet verlagen en evenmin de grond doen 
rijzen, zoodat er naar een middel moet worden om
gezien, om de kwaal weg te nemen. Hiervoor is, naar 
mijne wijze van zien, maar één middel te vinden, 
dat uitvoerbaar is en eeu zeker resultaat belooft, 
namelijk: het afsluiten van de gemeenschap der 
riolen met de grachten en het verlagen van 
het peil iu de riolen. Vroeger heeft men be
weerd , en sommigen blijven van meening, dat 
door het maken eener loozing naar zee, het 
grachtwater zou verbeteren, maai- daardoor er
langt men geene wegruiming van het vuil uit 
de grachten en evenmin uit de riolen, omdat 
men niet laag genoeg kan tappen en er dus geene 
stroom ontstaat. Bovendien is een genoegzame 
aanvoer van versch water, vooral in de zomer
maanden . nieerendeels onmogelijk. en zou men 
dus in drooge tijden het kwaad zeer verergeren, 
terwijl dit plan met geene goede gezondheidsleer 
is in overeenstemming te brengen . daar alsdan 
de grachten toch dc collecteurs der riolen blijven. 
In een rapport aan Burgemeester en Wethouders, 
van den 9 .Maart 1858, over de uitwerking, die 
ccne uitwatering aan zee op bet grachtwater zou 
hebben, heb ik reeds gezegd dat, om het water der 
grachten te verbeteren, alle binnengrachten bui
ten de singelvaart gelegen, weggeruimd en verder 
alle uitloopen op de grachten gedicht moeten 
worden, ten einde het rioolwater door kanalen met 
putten voorzien, langs de grachten tc leiden en weg 
te ruimen. Men was destijds iu Engeland met on
derscheidene proeven bezig, waarvan de uitslag nog 
onbekend was; ik bad weinig vertrouwen in de 
moeste middelen en derhalve op dat oogenblik 
geene andere gedachte, dan het water door eeu 
zijkanaal mettertijd naar zee al te voeren, welk 
plan later is gebleken door de verhouding der 
ebbe. lot Delllands boezempeil onuitvoerbaar te 
zijn. Zooals de toestand toen was, meende ik 
de grootste verbetering aan te brengen door de 
bodems der nieuwe riolen onder eene helling van 
'/IOU te leggen en daarbij om de 50 el een vergaar-
put te maken, waarin liet volgende riool weder 
0.50 el hooger begon eu alzoo het vuil eene 
sluiting had. De stroom iu dc riolen, die alleen 
bij zware regens merkbaar is, deed echter de put
ten hunne uitwerking missen: er kwam alleen 
bij eeu toevalligen stroom uit dc riolen iu de putten 
eenig bezinksel, dat overigens onbeduidend was. 
Afgescheiden dus vau alle mogelijke bespiegelin
gen, veroordeelen en raadgevingen «van stuur
lieden aau deu wal", leidt eeue grondige kennis 
der riolen lot het besluit, dat de bestaande toe
stand niet deugt, dat er geen stelsel meer bestaat, 
en dat eene totale verandering alleen hierin kan 
voorzien. 

VEKSI.AG OMTRENT DE IIOI.I.ANÜSCHE IJZE
REN S P O O R W E G M A A T S C H A P P I J OVER HET 

JAAR 1800. 

Evenals bij het bespreken van het verslag 
over het jaar 1805 (Zie De Opmerker 1805, 
pag. 10) bevindt de lloilaiidsche IJzeren spoorweg 
zich thans evenzeer in een tijdperk van overgang, 
waaraan de aansluiting van het baanvak Alk
maar—Haarlem weldra eeu einde zal makeu. 
Het kou niet anders of de exploitatie van dc lijn 
Alkmaar—Nieuwediep moest ongunstige resultaten 

opleveren, die men uit de ondervinding, bij de 
staatsspoorwegen opgedaan , reeds a priori kon 
voorspellen. De tijdsomstandigheden zijn ook op 
de opbrengsten van deze maatschappij van invloed 
geweest en voegt men daarbij de onvoordeelige 
exploitatie van het baanvak Alkmaar—Nieuwediep, 
dc uitvoering en verbetering van verschillende 
werken aan den bestaanden weg en de vergroo
ting van het maatschappelijk kapitaal in een 
tijd, dut het vertrouwen op ondernemingen ge
schokt was, dan kan het niet anders of de 
aandeelhouders zullen zich ditmaal met een ge
ringer dividend moeten vergenoegen. 

Gedurende 1800 is het leggen van het smalle 
spoor voortgezet, dat sedert 2 Mei door dc trei
nen geregeld bereden is geworden. De spoor-
lengte is met 30.782 el vermeerderd en vele 
stationsterreinen werden voor het aanleggen van 
wisselplaatsen verbreed. Te Rotterdam werd het 
noordelijk buitenplein geheel opgehoogd , de kei-
bestrating belangrijk uitgebreid cn daarop eene 
nieuwe goederenloods met verhoogde ladingplaats 
gebouwd. 

Voor den dienst op smalspoor , alsmede dc ex
ploitatie van den Noord-I[ollandschen staatsspoor
weg, werden aangeschaft cn in dienst gesteld 15 
locomotieven van Robert Stephenson & Co. , te 
Newcastle, en 10 locomotieven van A. Iliirsig, 
te Berlijn. Van de 23 breedspoot'-locomotieven 
zullen er 19 worden gesloopt of verkocht, ter- 192 wagens. 

De opbrengst van het vervoer per baanvak en per mijl bedroeg : 

wijl er 4 voor smalspoor-dienst zullen worden 
ingericht. 

De opbrengst van het reizigers-vervoer was 
ongeveer ƒ 100,700 minder dan in het vorige 
jaar. Ook het goederen-vervoer bracht onge
veer f 28,200 minder op, hetgeen klaarblijkelijk 
het gevolg was van de stremmingen verlamming 
in handelsbewegingen. 

De telegraaf der maatschappij heeft ruim / '500 
meer opgebracht dan iu 1805, grootendeels ver
oorzaakt door de in 1804 ingevoerde tariefs-re-
ductie cn het openen van nieuwe telegraafkan
toren. 

Het materieel bestond u i t : 
20 locomotieven. 

I salonrijtuig met. 13 zitplaatsen. 
20 rijtuigen eerste klasse met. 480 zitpl. 
27 • 1ste en 2ile » 
20 » tweede » 

H O » derde 

072 
000 

5340 
184 rijtuigen. 

32 bagagewagens. 
24 overdekte goederenwagens. 
00 veewagens. 
37 platte wagens. 

3 paardenwagens. 
30 zand wagens. 

B a a n v a k . Lengte. 
In 1804. 

Opbrengst per 

In 1805. 

•"i j l . 

In 1800. 

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

Totaal . . . 
Gemiddeld . . 

10,870 mijlen 
28,795 » 
15,435 » 
23,400 » 

/' 18588.90 
» 11035.77 
s 15938.13 
» 23959.87 

f 20124.33 
» 12318.05 
» 17189.09 
» 25584.01 

/' 18444.07 
» 11025.70 
» 14802.70-'' 
o 21923.40 

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

Totaal . . . 
Gemiddeld . . 

84,500 » 
f 17222.04 f 18440.22 f 10549.12 

werden vervoerd 11.35 per eerste, 17.41 Van 100 reizigers 
derde klasse. 

Op den Noord-llollandscben Staatsspoorweg was de geheele opbrengst en met inbegrip 
exploitatie-dagen in 1805 te zamen ƒ72 ,711 .40» over eene spoorlengte van 42,301 mijlen. 

Wij laten hieronder een vergelijkenden staat van de voornaamste geldelijke uitkomsten der maat 
schappij over de jaren 1857 tot 1800 volgen: 

per tweede en 71.24 "/, per 

van de 12 

Jaren. Kapitaal. 
Opbrengsten per 

mijl. 

Exploitatiekosten 

per mijl. 

Bedrag der 
exploitatiekosten 

van de 
opbrengsten. 

Divii end. 

1857 0.500.000 14,136 f 8,595 00 8 » pCt. 4 pCt. 
1858 0.500.000 14,516 » 8,113 558!> 5 

pCt. 

1859 0.500.000 14,009 • 7,203 51 M » 5 B 

1800 0.500.000 14,799 » 7,201 49» ' & 5 „ 

1801 0.500.000 » 15,787 * 7,130 45*o 1 5 ' B 

1802 0.500.000 » 15,714 a 7,508 4 7 " 9 6 V 
1803 6.500.000 a 10,586 » 7,085 4 0 " 9 0 " B 

1804 0.500.000 B 17,500 • 8,150 4 6 " » 60o a 
1805 0.500.000 1) 18,895 > 8,156 4 3 » 9 7is B 

1800 9.100.000 D 10,480 » 7,094 40»» » 47.'..-. 11 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D. 

— Volgens de Börsen-Zeitung ziju dc aan
deelhouders der Berg-Marcksche spoorweg-maat
schappij niet weinig teleurgesteld door de mede
deeling, dat het dividend over I860 slechts 8 
percent (dat is I percent minder dan over 1805) 
bedragen zal. 

— Men denkt er thans weder aan om de on
afgewerkte dom te Kraukfort aan den Main te 
voltooien , daar voor dit doel jaarlijks 30,000 
thaler uit het fonds voor monumentale bouw
werken in Pruisen is toegestaan. 

— Geen der zeven plannen, die voor den 
bouw eener nationale galerij in Engeland zijn 
ingezonden, werd de eer der bekroning waardig 
gekeurd. Het is opmerkelijk dat deze ontwerpen 
als het ware eene staalkaart van de verschillende 
bouwstijlen aanboden; behalve eene galerij in 
Griekschen en eene andere in gothischen s t i j l , 
werd niet alleen de iu Engeland zoo gevierde 
Italiaansche bouwstijl vertegenwoordigd, maar 
vond men ook een ontwerp in Moorschen en eeu 
ander iu Indiscben stijl. 

Parijs. De reeds zoo lang en met ophef 
aangekondigde opening der tentoonstelling op 
1 April heeft plaats gehad. Een monster poisson 

d'Avril heeft keizer Napoleon aan de indttstrieelc 
wereld voorgezet. Ieder voorspelde dat de ope
ning op dien dag onmogelijk was, maar het 
woord onmogelijk komt niet voor iu het woor
denboek van den Franschen keizer, werd op 
hougilravenden toon door de oflicieuse pers ver
kondigd, en inderdaad de opening heeft plaats 
gehad, maar hoe.' Het programma der plechtig
heid bestond daarin dat er geene plechtigheid 
zou plaats hebben. En men had gelijk. De 
meeste ingezonden voorwerpen staan nog inge
pakt rondom het gebouw, van de militaire school 
tot het hi'itel der invaliden. Vooreerst is er 
nog geen denken aan, dat het publiek voorgoed 
kan worden toegelaten. 

Toch waren er personen, die hun 20 francs 
stortten, om in dien chaos ecu blik te mogen 
wei pen. En nu reeds maakt de pers aanmerking 
op de inrichting, die in plaats van orde slechts 
verwarring te weeg brengt. Dc Liberie meent 
dat men wel had gedaan eenige millioenen meer 
uit te geven en dan het bezoek gemakkelijk en 
eenvoudig en vooral minder kostbaar te maken. 

Entile de Girardin beklaagt zich eveneens over 
het kleingeestige dat la grande nation hier aan 
den dag legt. (Arnh. O.) 

B I N N E N L A N D. 

s -Gravenhage . Men verzoekt ons te melden 
dat de eerstvolgende vergadering van het Konink

lijk Instituut van Ingenieurs door bijzondere 
omstandigheden is moeten worden uitgesteld tot 
Dinsdag, 16 Apri l 1867. Onder de stukken, die 
alsdan ter tafel zullen worden gebracht, vinden 
wij de volgende, als: 

Nota van het lid J. E. W . Conrad , over de 
beveiliging van hout tegen vernieling door den 
paalworm. 

Mededeeling van het lid J. G. van Gendt J r . , 
over de werking van den wind op groote kap-
construction. 

Mededeeling van het lid N . T. Michaëlis, be
treffende uitkomsten van proefnemingen, gedaan 
met holle steenen en buizen, vervaardigd aan de 
Nederlandsche cementsteenfabriek te Delfshaven. 

Mededeeling van het lid II. Overman J r , over 
eene nieuwe inrichting voor waterbemaling dooi
wind en stoom , en 

Voordracht door het lid T. J. Stieltjes, van 
eene mededeeling van den heer K. Eland, luite
nant-ingenieur, over proeven omtrent dc snelheid 
van water in rivieren. 

— De minister van binnenlandsche zaken heeft 
bij den rijkstelegraaf benoemd tot telegrafisten 
der 3"' klasse, na afgelegd examen , de leerlin
gen-telegrafist: A . van Pesch, J. A. H. Wissink, 
O. W. van der Bi j l l , II. Fluijt , C . L . Lütkebühl, 
A. Pagé , L . van Geelkerken, J. C . Hermann, 
N . E . Mctz, P . A . de Quant, A. A. Waldorp, 
B. J. de Bruijn, L . Visser, K . P. J. Stakman 
Bosse en C . Luijmes. 

Amsterdam. De ambachtsschool voor de ar
beidende klasse vierde den 21*"" Maart 1.1. haar 
zesde jaailijksch feest iu het lokaal Frascati en 
de Heer N . Tetterode, voorzitter van het bestuur, 
trad daarbij als spreker op. 

Overgaande tot het verslag van de geschiede
nis der Ambachtsschool over 1800/7, noemde 
spr. in de eerste plaats het bezoek van den 
Koning en den Prins van Oranje aan de school, 
den 13 April 1800, waarbij Z. M . een door leer
lingen vervaardigd album van teekeningen was 
aangeboden, en dat gevolgd was door een inder
daad vorstelijk geschenk van eene uitnemende 
verzameling machines cn gereedschappen voor 
verschillende ambachten, en een geldelijk geschenk, 
waarvoor, op 's Konings verlangen, den jongens 
een aangenamen avond was verschaft. 

Spr. stond daarna stil bij de veranderingen in 
het Bestuur, de vermeerdering der leden van 
verdienste met dc Heeren Eok, Herman J. van 
Lennep en Berg van Dussen Muilkerk, burge
meester cn wethouders van Amsterdam, cn de 
vermeerdering der gewone leden, door het toe
nemend ledental der Maatschappij van den wer
kenden stand, thans circa 000. Het getal con-
tribueerende leden was op dezelfde hoogte gebleven, 
11. I. 150, die jaarlijks te zamen ƒ954 contri-
bueeren. 

Na de vermelding van onderscheidene bewijzen 
van ingenomenheid met de school door desbe
voegden , zooals het genootschap Arti et Amiciticc, 
de Amsterdamsche afdeeling der Maatschappij tot 
bevordering der bouwkunst, het Kon. oudheid
kundiggenootschap en eenige particulieren, bracht 
spr. eene warme hulde aan de regeering van 
Amsterdam, die voor 1807 de gemeentesubsidie 
van ƒ 3 0 0 0 tot / '4000 had verhoogd, en sprak 
zijn vertrouwen uit, dat de regeering haren 
voortdiireudeu steun niet zou onthouden aan eene 
inrichting, waar het onderwijs op de lagere 
school wordt voortgezet, en die, door hare ver
eeniging van theoretisch en practisch onderwijs, 
meer bepaald voor de arbeidersklasse aan eene 
behoefte voldoet. 

liet onderwijzend en dirigeerend personeel was 
weder vermeerderd door de splitsing vau het ou
derwijs iu het kunstdraaien eu beeldhouwen, en 
bedroeg thans 14. 

De mutatiën iu het aantal leerlingen waren iu 
het schooljaar 1800/7 als volgt: 
aanwezig I Maart 
eervol ontslagen medio 
nieuw geplaatsten 
tusschentijds vertrokken 
aanwezig I 

1866 . . 
•) 1866 . . 

1866 . . 
1866—1807 

Maart 1807 . . 

119 

23 
53 
32 

117 
van deze laatsten verlieten heden 38 de school 
na volbrachten driejarigen leeftijd. Iu het geheel 
waren gedurende het zesjarig bestaan der school 
330 leerlingen opgenomen. 

Naai- de beroepskeuzen waren de 117 leerlin
gen op 1 Maart II. aldus verdeeld: 40 smeden, 
40 timmerlieden, 18 schrijnwerkers, 5 beeld
houwers, 3 kunstdraaiers, I loodgieter, 1 stu
kadoor, I steenhouwer en 2 zonder bepaalde 
keuze. 

n 

I 
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Van do heden ontslagenen waren 10 smeden, 
18 timmerlieden, 4 schrijnwerkers , 2 beeldhou
wers , 1 loodgieter, 1 stukadoor en 1 kunst
draaier. Hun leeftijd was G van 1 5 , 19 van 
1 0 , 8 van 17 en 5 van 18 jaren. 

Ten slotte sprak de heer Tetterode den wensch 
uit , dat de Ambachtsschool zich spoedig verheu
gen mocht in het bezit van een eigen en beier 
schoollokaal, liet tegenwoordige is niet alleen 
hoogst onvoldoende , maar belet de berging, laat 
staan de ingebruikstelling van het kostbaar 
vorstelijk geschenk. 

Na deze rede werd gelegenheid gegeven tot 
bezichtiging van de proeven der practische vor
deringen, ook van eenige oud-leerlingen, waarna 
de prijsuitdeeling aan de .'18 leerlingen, die de 
school verlieten , plaats vond, terwijl een 25 
tal leerlingen spaarbankboekjes niet eene in
schrijving van f 2,50 en /' 5, en geldelijke be
looningen , door eenige personen gegeven, ont
vingen. 

Ten slotte sprak de leerling II. t ' iuyff. bij 
het verlaten der school, bet Hesluur, den Bur
gemeester en andere leden der regeering van 
Amsterdam, de leden der Maatschappij van den 
werkenden stand en zijne medeleerlingen recht 
hartelijk toe. 

Correspondentie. 
Aan P. W. te Ii. De twee couranten zijn on

der dankzegging ontvangen en het eene xemplaar 
is aan L. II. te Z. gezonden. 

Aan 3. 1. H te G. Spoedig ontvangt u bericht 
omtrent de plaatsing der toegezonden stukken. 

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

M a a n d a g , H A p r i l . 

Ten l i ' / , are , aan het gebouw vnn bet provinciaal be
stuur tc 's Hage: het doen vau baggerwerk in het rivierbed 
dw Nieuwe Merwede onder de gemeenten Werkendam , Slic-
drec ï i t , Made c. a., Hooge Zwaluwc en Dubbeldam, provin
ciën Noordbrabant en Zuidholland , door middel der Rijks-
« t o o m b a g g e r v a a r t u i g e u , met het onderhond dier vaartuigen; 
in twee perecelen. „ , 

Ten 1 2 ure, teu raadliuize te Dordrecht; liet innoveren 
der bestaaude atadstiuiiiierloods, staande aan het Kromhout 
bij dc St. Jorisbrug, cu het maken der onderheide fundcr-
ringeu voor het daar ter plaatse tc stichten gebouw, be
stemd voor het beheer der gemeentewerken met aanhoorig-
heden. 

IHnadas , V A p r i l . 
Ten 12 ure, iu het Raadhuis tc Culcuborg: lo. bet ver-

hoogeu eu verzwaren van ecu gedeelte Lekdijk, over cene 
lengte vau ongeveer « K l strekkende el; 2o. eenige werk
zaamheden aan de Lekalnia en daarmede iu verband staande 
werken. .. . . 

Ten 12 ure, teu huize van dc wed. \ erluije i het 
buis vau negotie tc Rozendaal (Noord-Brabant): het bouweu 
eener beetwortclsuikcrfabriek. 

Teu 12 ure , teu huize van deu kastelein J . de Groen 
aau het Veerhuis te Westervoort: het bouwen vnn een 
woonhuis. 

Ten 1 ure, iu het raadhnil te Gouda: het maken cn op
stellen van twee ijzeren draaibruggen, met dc levering van 
de daartoe behoorende onder- en bovendekkeu en het stellen 
van 90 ellen leuning op de kaaimuren. 

W o e n a d a g . 10 A p r i l . 
Ten 10 ure , ten gemceutehuize te Schalkwijk : het doen 

van eeuige vernieuwingen eu herstellingen aau den gemeen-

' ' T C I I 12 ure, door het bestuur vnu den polder het West-
maarsche Xieuwland, bij C. van der Woel te Goidscballoord : 
het metselen van eeu kaaimuur nabij dc uitwateringssluis 
vnu voorn, polder, ter lengte van 51 elleu. 

I l i i l i i le rdag , II A p r i l . 
Ten gemeentehuize te Koudum: hit maken van eeue nar-

dcubaau en het bevloeren cn liegi-indeii daarvan. van uit de 
Kerkeburen vnu het dorp Warns, over llciiieliiin, tot aan 
Heiiielumer Nieuweburcu , met dc noodige bestrating in eerst
genoemd dorp, eu zidks over eeue lengte vnu pl. lil. 5000 c l . 

Teu 12 ure, iu het logement het witte paard te Zelhem: 
bet bouweu van ecu gemeentehuis met annexe woning. 

Teu raadliuize te Deventer: herhestcding van het bouweu 
eeucr gasput, ten dienste der gasfabriek. 

l ' r i j r i i i K . 12 A p r i l . 
T i n 10 ure , in het lokaal van bet gewestelijk bestuur 

tc Middelburg: liet inrichten van ecu geliouw voor dc dienst 
der Arrundisseincnts-Hciditbauk tc Zierikzer, en het onder
hond vau dat gebouw vnu af den dag der goedkeuring vnn 
<h>-aanbesteding tot deu laatsten December 1868. 

; ',~tl'eu'10 ure, aau het lokaal vau het prov. bestuur te M id-
deBiurg: 1 liet doen van eenige vernieuwingen aan 's rijks-
zeeevoriligoii te Vlissiugen. 

•' Teil 1 0 W e , aan het lcikaal van liet prov. bestuur tc M u l -
dclburgC-bet uitvoeren van eenige werken min de haven te 
Bre-k. ia>. 

J é n s j T O 1 , ! ure. aan liet lokaal van het pTOV. bestuur te 
' sUofch: het maken van krib- eu rijswerfcell tot verbetc-

•' 'ring van het vaarwater op de rivier de Maas, onder dc ge
meenten Well c. a . , provincie Gelderland, en lledikhnizen, 
provincie Noordbriibant. 

Ten 12 ure, nau het lokaal van Int ministerie van bin-
uchY zaken te ' s l lage: het onderhouden gedurende é é u j a n r 
va*'d*. werken tut verbetering vau den waterweg vnn Rot-

• * t e r d W Jiaar zee aau den lonk van Holland, ingaande den 
Is téu M i i 18f>7 eu eindigende deu MOateli April 1868. 

het dempen 

dc levering 
60,000 stuks 

'uitgegejen te Arnhem bij D. A. THIEME.—Iloofdcorrespondeiiten L. VAN HAKKENKS ft C'. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. VV. VAN DER WIEL. 

K a t e r d a g , 1.1 A p r i l . 
Het bouwen eener Beetwortel suikerfabriek te Stateudam 

nabij Geertruideuherg , provincie Noord-Brabant. 
Ten 11 ure, teu gemceutehuize te Kelde: bet makcu vau 

de aardcubaan eu eeuige kunstwerken, mitsgaders het he-
st i ah ii van dien weg niet klinkers vau de keistraat tc Kelde 
af door Paterwolde eu Rclilenvuldc tot aau de grenzen der 
provincie Groningen, ter lengte vau 5990 ellen. 

Ten 11 ure, ten huize vau deu kastelein II. .1. Suieeuk 
over de Laugebriig te Deventer: het metselen enz. der kel
ders voor cene bierbrouwerij cliz. 

Teu 12 ure, teu raadliuize te VJnardiiigcn 
en met riolen leggen van eeuige slnotcii. 

Maandna-, I A A p r i l . 
Ten 1 ure. ten raadliuize te .Middelburg 

vau: II. 50,000 stuks Qiiciiust „tnuitki-iji-u; // 
straatklinkers, Waalvorni. 

Dlnadaf , I U \ p r i l . 
T r i l 12 ure, iu het lokaal van het departement vau ma

rine te ' s l lage: het makcu en levcreu van twintig stuks 
ijzeren zeeboeijeu lllerbertsinodcl), alles niet tien aauklevc 
vnu dien. 

l londee .L .g , IS A p r i l . 
Ten 12 ure. iu een der lokalen vau het ministerie vau 

binnenlandsche zaken te v Hage: het maken vau wachten-
woningen. afsluitingen, enz. op deu spoorweg vau Zwolle 
uaar Mcppel. 

Ten 2'/j ure, miu bet gebouw vnn het prov. bestuur te 
Haarlem: bet doen vau eenige herstellingen aan dc zeewe
ring van het kustlicht te Burgerdam (Hoek vau het V). 

l londei- iL .g , 25 A p r i l . 
Ten l l ' / j ure, nau lu-t lokaal van het prov. bestuur te 

' s l lage: hel graven vau de ringvaart cn het makcu van 
deu ringdijk langs den zuidelijken cu zuidoostelijke!! oever 
drr plassen in dc gemeenten Nieuwerkerk :i/d. Ussel , Ca-
peile a d . Ussel en Kraliligen, der provincie Zliid-Ihitland , 
en zulks in vier perecelen eu in massa. 

Ten 12 ure, iu het lokaal van het miuistcrie vau liiu-
liculandsche zaken te 'sllage: het inkepen, vlakken eu 
kreosoteeren te Dordrecht vau 120,000 stuks dwarsliggers 
eu dc levering vau 1,600,000 Nederlandsche ponden kreu-
sootolic , in twee perecelen. 

I l i i i idenlae , 2 H e l . 
In een der lokalen vau het ministerie van biunenlaudsche 

zakeu te ' s l lage: het bouwen van eene dubbele schutsluis 
aan den mond van het kanaal door Walcheren , cn Int ver
richten vau eenige grond- eu verdere werken hij Vlissiugen. 

A f l o o p v a n aanbes t ed ingen . 
Op 2H Maart, aan bet ministerie vnu marine te ' s l lage: 

het maken van ecu ijzeren lichttoren en vau ecu ijzeren 
lichtopstand cn het stellen van beide up de zecdlijkeu hij 
de Nieuwe Sluis iu Zeeland, alles met den aankleve van 
dien een en ander ter dienste vuu de invoering van eeu 
nieuw stelsel vnu verlichting op de Wester-Sehelde. Daar
voor waren 9 billetteu van inschrijving ingekomen , eu was 
de minste inschrijving die vau de becreu L. J . Kntlioveii 
en Zoon, te 's Gravenhage, voor ƒ11,884. 

Op 2 S Maart, ten behoeve vnn de Staatsspoorwegen aau 
het Ministerie van Billliclllundsche Zaken tc's l lage: lu. het 
lunken van gebouwen eu verdere werken op de stutiousplei-
neu te Krommenie. Wuriucrveer eu Kuug a/d Zaan, tcu 
behoeve vau deu spoorweg vuu Nieuwe Diep uaar Amster
dam. Daarvoor waren 2+ biljetten ingekomen. De minste 
inschrijver was dc beer V. II. van Malsem, te 's l lage, 
voor dc som van ƒ 1 8 8 , 9 7 : 1 , terwijl de hoogste inschrijving 
was vuu f 298,000! 2o. het hen tellen vau den grindwegen 
het maken vuu eenige werken op de toegangwegen naar het 
station Alkmaar, ten behoeve vau den spoorweg van Nieuwe 
Diep uaar Amsterdam. Daarvoor waren 9 billetteu inge
komen. De miuste inschrijver was de heer W. Herblok, 
te W leringen, voor dc som vuu ƒ8486. 

Op 1 Apr i l , aau het .Ministerie van BiniienlulidsebeZakeu 
te 'sl lage: het leveren, bereiden tegen bederf, vervocreu 
en opslaan van telegraafpalen, schoren en schoorpalcn voor 
de behuefte vau den njks-tclegraaf over 1868. Daarvoor 
waren 2 inschrijvingsbillettcii ingekomen. De minste iuschrij-
vcr was de beer" 11. van Wicl ik , te Kessel, voor 10 pet 
boven het tarief. 

Op 1 Apri l , aau bet lokaal vau het provinciaal be
stuur tc 's Hage : lo. het bouwen van een ijzeren 
draaibrug met steenen onderbouw over het Zcderikkuiuud, 
iu de gemeente Gorincheui, provincie Zuid-1 luihuid. Daar
voor waren 14 inschrijviugsbujettcn ingekomen. De minste 
inschrijver was de heer G. Key , te Rotterdam. voor de som 
van f 24,400; — 2o. het uitdiepen van een gedeelte van 
het 'kanaal door Voornc, iu dc provincie Zuid-1 lollnud. 
Daarvoor waren 14 iuschrijiingsbilgetten ingekomen. Ue 
miuste inschrijver was dc heer II. Schram de J o n g , te 
Sliedrccht, voor dc sum van ƒ 2 9 , 7 0 0 ; — .lo. het leveren 
vnn voorwerpen van gegoten cu gesmeed ijzer, koper en 
metaal, benevens het bezorgen van smeden cu werklieden 
tot het duen van herstellingen aan dc stuuinvaartuigcn ten 
dienste van het baggerwerk iu de Merwede eu Killen ge
durende ecu tijdvak, aanvangende up den dag der goedkeu
ring Ï B „ ,1c aanbesteding en eindigende op uit Mnart 1808. 
Daarvoor waren :! inschrijv ingsb Metten ingekomen. Dc 
miuste inschrijver was de hier II. Vigcc, te Haarlem, voor 
1 8 pCt. ouder het tarief. 

Op 2 A p r i l , in het Timmerhuis te Rotterdam, de leve
rantie vnn: gebakken steen , keijen, zuilen-basalt, hardsteen, 
kanuenbuizen, tegels, dakpaiineu, tras , eikeu-, greencn-, 
dennen- eu vuren timmerhout eu dennen heiinastcu , in 2:1 
pereeeleu. De minste inschrijvers waren: 

Voor perc. 2, N . van lleukeluin, a ƒ 12,47 per 1000; 
vuur perc. 8, II. C . vau l lcukclum, u ƒ 18,46 per 100(1; 
voor perc. 4 . N . van l lcukclum, a ƒ 11,84 per 1000; vuur 
perc. 5. N. vau l lcukclinn , ü, ƒ 10,24 per 1011(1; vuur perc. 
l i , J . ,1. van bange, ü ƒ 5 , 4 5 per 1000; vuur nero. 7, J . 
,1. van Lange, ii /' 5,12 per 1000; voor perc. H, ,1. Mijn-
lief A z . , a ƒ 4.49 per 1000; voor perc. 9, T . ,1. Smits, a 
/ 7li,"(l per 'lOOO; vuur perc. 10. A. Koper en Zn. ii ƒ 51,— 
'per 11100; vuur perc. 11, M . •' . Hollinaiiii A z . , ü ƒ 9,80 
per last; vour perc. 12. Devillers & Co. , vuur een geza
menlijk bedrag van ƒ 4(100,—; vuur perc. 18, Itedekcr 
eu Cn. , als vuren /' 331, ; voor perc. 14, .1. Sehelleiunns, 
als vureu f 1082.50; voor perc. 15, Venn ,V Kuudiiiu cn 
F . v. d. boo & Walters, legen ƒ 0 , 8 9 per mud; voor perc. 
H i , .1. cn A. van \ olleliliuvcn, tot ver-i-hillcnilc prijzen; 
vuur perc. 17. A. vau Stuik & Z n , tut ecu gezamenlijk be
dril!; vau /' 2300,99; vour perc. 18. A. vau Stuik & Zu. cn 
J . £ A. vau Vollenhoven, ƒ 8760, — ; vour perc. 19, B. 
Loos Si Z u . , tot een gezamenlijk bedrag vau ƒ 2129,10; 
vuur perc. 2(1. L . t'ruos llougcuilijk , als vuren f 7849,38; 
voor perc. 21 , B. I.uus & Z u . , als vureu ƒ 3815,30; voor 

perc, 22 , L Proos lloogeudijk, als voren , ƒ 211,60; voor 
perc. 23, J . T . van Wijngaarden, ƒ 720,—; terwijl perc. 1 
is uitgesteld. 

Op S April te Charlois: bet bouwen vau eeu schoollo
kaal met ondcrwijzerswoning, iu de buurtschap „deu Oost
hoek," uuder die gemeeute. Kr wurcu 14 billetteu iuge-
lcvcrd, waaruit bleek, dat de miuste iusehrijver was G . II. 
W. Wouterlood, te Dubbeldam, voor /' 6750. 

Advertentiën. 

Burgemeester cn Wethouders van Zelhem, zijn 
voornemens op U o m l r r d u i ; 11 A p r i l 1 H B 7 

, iu liet Logement het 
iu liet openbaar aan te 

des middags teu 12 un 
Witte Paard te Zelhem 
besteden : 

Het bouwen v a n een Gemeente
huis met annexe W o n i n g . 

Bestek en voorwaarden liggen met de teeke
ning ter inzage ter gemeente Secretarie , alwaar 
op franco aanvrage tegen betaling van ƒ 1 bet 
bestek te verkrijgen i s , en inlichtingen zijn te 
bekomen, alsmede bij den Architect ITZ te Zutphen. 

OPENBARE 
De Heeren Heere en Comp zijn voornemens 

op Zaturdag den IS** Apri l 1807 publiek aan 
te besteden : 

Het bouwen eener 
BEETWORTELSUIKERFABRIEK 

te Statendam nabij Geertruideuherg, 
provincie Noord-Braband. 

Het bestek is van af den W'" Apr i l op franco 
aanvrage te bekomen, bij den Boekhandelaar 
J . J. II. VERLINDEN te Bergenopzoom tegen be
taling van ƒ 1 . — . 

De teekeningen liggen van af den 5'1"1 Apri l ter 
visie bij den Architect .V. M. A K VELD tc Ber
genopzoom, door wien den lOd"» A p r i l , aanwijzing 
in loco zal worden gedaan, van des morgens H J 
tol 21 uur. Verdere information bij bovenge-
iioemileii Architect. 

DIJKGRAAF K X HOOGHEEMRADEN van den 
Lrkkendijk Bovendams, zullen op Zaterdag den 
27 April 1807 aanbesteden: 

Het verhoogen en verzwaren van den 
Noorder-Lekdijk Bovendams over eene 
lengte van 10.000 ellen boven de Spoor
wegbrug te Kuilenburg, in 3 perceelen 
en in massa. 
Bestekken zijn op franco aanvrage a /' I te 

bekomen bij den Boekhandelaar Jou. ( i . AN 
DRIESSEN te Wijk hij Duurstede. Inlichtingen 
worden gegeven door den Kameraar Jonkh. C. ('. A . 
Ridder V A N RAPPARI) te Utrecht en den Dijk-
meester E. G. WENTINK te Schalkwijk. Aan
wijzing den 17*™ en 2 4"'™ Apr i l 's morgens ten 
10 ure. 

Dijkgraaf en Hoogheemraden can den 
Lekkendijk Bovendams. 

J. II. C. V A N H E N G S T , Dijkgraaf. 
J. COCK BLOMIIOKE, Secretaris. 

B E C K E R & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmeet - eu andere Ins t rumen
ten voor den W A T E R S T A A T , DB G B N I B , D E N A A N L E G 

V A N SPOORWEGEN en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

B o u w a r t i k e l e n . 

Onilergeteekende beveelt zirh aan tot het leve-
i vau Oprollend»' Luiken of Blinden, 
van HOUT, IJZER en S T A A L . Deze zijn overal 
te plaatsen, nemen geene ruimte weg, zijn ge
makkelijk en licht hij openen eu sluiten, verzeke
ren veiligheid, daar zij inbraak beletten en voor 
hi-anil behoeden . en zijn daardoor geschikt voor 
particuliere en openbare gebouwen, museums, 
banken . assurantiekantoren, winkels en overal 
waar groote waarde te beveiligen is. .Modellen 
zijn ter bezigtiging voorhanden , teekeningen en 
beschrijvingen worden op aanvraag gegeven, en 
bestellingen met zorg en spoed uitgevoerd. 
A M S T E R D A M , (II! Anistel (Krwtcnmarkt.) 

D. J. V A N D E N BRINK. 

Tweede jaargang. K°. 15 

Veneiijil ( « n n l f ieder» Zaterdag bij 
•I. A . T H I E M E le A r n h e m , 

friji per .1 aantel frjiiru p. f. ƒ 1.6.".. 

13 April 1867. 

I n aimeerl lick m i « • jairgair. 
IJirrlrnliril telen ƒ ..}» fel (emiei regel 

•• f -,<5 isir lejel el eel II*. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IMEHEÏÏ.RS, FABRIKANTEN, AAOEJÜERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . V V . V A T V G r T C N T J T .T(4z. 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBÜRGII. C. J. VAN DOORN, J. tl. VAN OKNDT Jr., J. H. LELIMAN, II. IdNSE, S. E. W. ROORDA VAN ETSINGA, II. P. VOGEL. 

A L G E M E E N E BESCHOUWINGEN OVER DEN AF
VOER EN HET GEBRUIK V A N IIIOOLVUIL 

EN HET P L A N V A N RIOLEERING TE 
S - G R A V E N H A G E , 

DOOI 
W . C V A N D E R W A E I J E N P I E T E R S Z E N , 

Gemeente-architect aldaar. 

IV. 
(Slot.) 

Die verandering nu bestaat daarin dat de rio
len moeten kunnen afvloeien, en daar uien de 
grondslag der stad niet kan doen rijzen, moet dus 
noodwendig liet peil van iiitstrooniing dalen en 
is het noodig de riolen van den boezem af le 
sluiten. Hoeveel moet nu dit peil dalen? 

In de eerste plaats zooveel dat de ingepol
derde gedeelten en de buitenstad , (het gedeelte 
buiten den boezem gelegen) kunnen loozen. In 
de tweede plaats dat er voldoende schot in de 
riolen komt om het vuil te vervoeren. Het eerste 
eischt cene verlaging van 70 du im: het tweede 
zooveel men verkrijgen kan. 

Wanneer men de geheele lengte dei- benoodigde 
hoofdrioleii iu de bestaande stad bij elkander trekt, 
verkrijgt men eene totale lengte van ruim 52.000 
ellen. He diepte, waarop de bodems dei- riolen 
gebracht kunnen worden is in dc stad gem. 1.70 
el beneden de straat, aan de buitengrachten 
gein. 2 el en buiten die kring 2.80 el. De helling, 
die men aan de bodems kan geven, is dus 
uiterst gering en zonder buitengewonen toevoer 
van water is het onmogelijk stroom in de riolen 
te bekomen. Men moet dus in ieder geval veel 
water hebb en, om de riolen schoon te spuien. 

Hierop maakt nu onze stad geene uitzondering: 
al kon men de bodems leggen onder de helling 
van bijv. 1 a 100, dan worden bij een gewoon wa
terverbruik (hier te lande) de fecale stollen en 
de groote hoeveelheid zand, die van dc straten 
en uit dc huizen in dc riolen komen, niet weg
gespoeld : er moet dus eene groote hoeveelheid 
water worden aangevoerd, om de riolen te idoen 
loopen." Was het nu mogelijk de stad met één 
of meer hoofdriolen tp doorsnijden, die men 
diep genoeg kon leggen, om bet water uit dc 
andere riolen onder eene zekere helling daarin 
up te nemen en kon men deze riolen geregeld 
doorspoelen, dan was de vraag spoedig opge
lost; dit nu echter is in 's-Gravenhage onmo
gelijk; de hoofdstraten: Wagenstraat, Veenestraat, 
Hoogstraat, Noordeinde, de Laan , Vlaming
straat, Spuistraat, Pooten enz., zijn te nauw, om 
zonder groote voorzorgen een riool van 50 of (10 
duim te leggen, cu het graven tot 2 el, laat staan 
2.50 ii .') el onder den grond, zou ik niet voor 
uiijiie rekening durven nemen. 

De hoofd- of verzamelriolen moeten dus aange
legd worden op ilie plaatsen, waar men ze over 
de grootste lengte op de gevorderde diepte kan 

brengen, en hiervoor heb ik aangenomen , dat bij 
aanvoer van het noodige water eene helling van 
I ii 1000 noodig is, 

In Londen is de helling bepaald op 0.40 el 
per 1000 e l ; in Luik beeft men 0,0004 el ii 
0,0000 en op ééne plaats 0,0017!) per el. Bij 
de bepaling van 0,001 per cl waren vier uit-
vloeiingspunten ol' plaatsen, om het water op te 
pompen, benoodigd. Daar hiervoor geene plaats 
was te vinden moest ik my tot drie uitvloei-
ingspunten bepalen. Hierdoor verminderde de 
helling der bodems , doch overschreed dc 0,0007 
per el niet, dan alleen op punten van onderge
schikt belang cn waar water genoeg te vinden 
was. De uitpompingspunten zijn hierbij op 2 el 
onder boezeinpeil aangenomen: de grootste diepte, 
die ik meen te kunnen bereiken. 

Bij het aannemen eener helling van 0,0007 e l , 
vindt men uit de formule van Prony, — de 
eenige mij bekende, welke op de riolenberekening 
kan toegepast worden, en dat nog wel onder 
voorbei I, dat men die rekening als globaal 
beschouwt, omdat het onmogelijk is alle bochten 
en ellebogen in de rekening op te nemen , — voor 
de verschillende breedten der riolen, die van 
0.50 tot 1.20 cl varieeren, cene snelheid van 
0.58 cl tot 0.81 el, aangenomen dat de wa
terhoogte iu de riolen gemiddeld 0.70 el i s ; 
deze snelheid is in de meeste gevallen voldoende 
om het zand meé te voeren. 

Door het aannemen van een lager peil dan 
bet bestaande in dc riolen, de noodzakelijkheid 
om de collecteurs langs de grachten te leggen 
en de gelegenheid, om buizen door de stad te 
brengen, ontstaat de mogelijkheid, 0111 »/, van 
de riolen eenvoudig uit den boezem van water 
te voorzien en daarmede door te spoelen. Naar 
mijne berekening zal daartoe dagelijks 14,000 
kub. el noodig zijn , die voor bet '/„ boogcr ge
legen gedeelte opgepompt moeten worden; voor 
de overige »/a kan bet water vrij uit den boezem, 
door ingangen later tc regelen, worden aangevoerd. 

De aanvoer van water uit den boezem is zeer 
noodzakelijk, om den aanleg eener waterleiding, 
tot verschuiling van drinkwater, niet te belem
meren. Ik heb geineend de riolen, wat de al
gemeene leiding betreft, daarvan onafhankelijk 
te moeten maken, omdat sommige der aanvragers 
om concessie voor de waterleiding, voor het 
doorspoelen dei- riolen geld bedongen, en ik die 
pas wilde afsnijden. Men zal het toch zeker wel 
niet mij eens zijn , dat bij het, maken eener wa
terleiding, op het tc berekenen waterverbruik 
moet worden gelet en daar dit in den beginne 
zeer luttel zal zijn, men gaarne het overbodige 
water duet wegloopen ; dat men dagelijks moet 
beginnen, het water, dat gedurende den nacht 
in de riolen heeft gestaan, af te tappen, en dit 
niet anders kan geschieden dan op de gemeente-
riolen , tenzij meu er voor eigene rekening riolen 
voor maakte. Bedingt men derhalve daarvoor eene 
sum bij de aanvraag om concessie, dun kan 

men er die gerust afschrappen, daar men zich 
zelve voor de hoofdriolen zonder waterleiding 
kan helpen. Wi l men echter eenig resultaat 
van de riolen zien, dan is dit zonder waterlei
ding onmogelijk , want al spoelt men de hoofd
riolen volmaakt schoon, dan blijven de loozingen 
der huizen nog vol vuil zit ten, en men beeft 
aan de eigenlijke verbetering van den gezond
heidstoestand niets gedaan. 

Er is dus bepaalde behoefte aan eene waterlei
ding, om het water uit de huizen weg tc voeren, 
anders blijft het sekreetvuil evenals nu in de 
woningen staan , in strijd met de eerste voorwaarde 
van eene goede rioleering, dat alle vuil dage
lijks worde weggeruimd ; de beerputten moeten 
dus worden afgebroken en gedempt, eu ieder 
buis moeteen goed waterdicht riool hebben, met 
cene sterke helling op de hoofdriolen uitloo-
peiule. De goede doorspoeling nu der huisrio
len is zonder waterleiding niet te bereiken. 
Wanneer meu het tegenwoordige waterverbruik 
per persoon nagaat, dan wordt dit berekend op 
3 / , kan per dag; de onderneming der water
leiding zal dat op ,15 kan moeten brengen. Iu 
Engeland rekent men van 100 tot 280 kan, wel 
te verstaan met inbegrip van fonteinen, urinoirs, 
bad- en wiisrliinriclitingen, die van zelve ko
men als er maar water is. Neemt nu de 
maken waterleiding die vlucht, dan zal 
zelve het toevloeien van den boezem 
houden of verminderen. 

Wat nu de berekening vau den 
riolen aangaat, hierover is men 
algemeen niet eens; bij eene sterke, 
helling heeft dit weinig bezwaar; bij 
wordt dit lastiger. Wat moet men 

te 

van 

moeten op-
inhoud dei-
bet in het 
natuurlijke 
uitpomping 

ekeniug 
brengen? 1». Het verbruikte water; 2". bet re
genwater; maar hoe? Gewone regens, ol'zooals 
sommigen berekenen, nok stortbuien .' Mij dunkt 

dit slecht als beginsel kan aangenomen wor-
bij stortbuien toch spoelt ccn zeer groot 

weg in de grachten ; gewone regens zijn , 
mij, veel nadeeliger. Nemen wij b. v. 

regen per dag-

lat 

den : 
deel 
dunkt 
de grootste hoeveel beid 
aan , die in de twintig laatste jaren is waarge
nomen op 118 strepen, dan zou dit over de op
pervlakte van 's-tiravenhage 420,400 kub. elleu 
geven. Nu kan men gerust aannemen dat de 
halve hoeveelheid in de grachten wegloopt, inde 
regenbakken geborgen wordt en in den grond 
trekt. waardoor de riolen de wederhelft of 214.700 
kub. el in de 21 uren, of per uur 8,042 kub. 
ellen moeten opnemen. 

He riolen, zooals ik die geprojecteerd heb, heb
ben, bij eene waterhoogte van 70 duim, eenen 
inhoud van 22,410 kub. ellen, en kunnen, als ze 
tot onder het gewelf gevuld zijn, :t2,88ü kub. el 
bergen, zoodat men, als de pompen niet werkten, 
gedurende vier uren het water zou kunnen opne
men. Daar nu echter bij een druk waterverbruik, 
dat ik even als voor Londen aanneem op 140 kan 
per inwoner, en eene bevolking van 100,000 in-
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wonen, U,Ü00,ÜÜ0 kan of 14,000 kub. el inden 
regel moeten worden opgeruimd, zou hierbij de 
gevallen regen ook in aanmerking komen. Wan
neer ik hiervoor (zie Storm Buvsing. Waterbouw
kunde 2* deel, pag. 101) de daar genoemde na-
deeligste maand October ad 0,Ou2ti of 3 streep 
per dag in rekening breng, dan heeft men over 
de oppervlakte van de stad 11.41)11 kub. e l , hier
van wederom voor de regenbakken, de grachten 
en het intrekken van den grond de helft aftrek
kende , behoudt men 5.700 kub. el 
en het maximum waterverbruik . 14.000 » » 
dan moet er p. d. uitgepompt worden 10.700 kub. el 

Zooals wij boven aangaven bevatten de riolen, 
tot 70 duim boven den bodem gevuld, ruim 22.000 
kub. el, en geheel vol, ongeveer 33.000 kub. e l , 
zoodat, wanneer er niets wegliep, de riolen het 
verbruikte water, plus de gevallen regen, zonder 
bezwaar kunnen opnemen. Wanneer dus derge
lijke stortbuien, als ik vroeger noemde, zich 
voordoen, doet men naar mijn inzien beter, hier
voor veiligheidskleppen te maken , die boven
dien noodig zijn , om bij stortbuien de lucht uit 
de riolen te laten ontsnappen. Bovendien is men 
verplicht hiervoor pijpen ie maken, waardoor de 
lucht geregeld kan uitstioomen. 

De aanmerking, die hierop gemaakt kan wor
den i s , dat bij dergelijke stortbuien toch veel 
water op de grachten zal komen : daargelaten nog 
dat dit alleen bij zoogenaamde donderbuien plaats 
heelt, moet men ook in aanmerking nemen, dat 
de riolen bij eene dagelijksche schoonspoeling, 
veel minder vuil bevatten, en de dikke stollen 
als van zelve achterblijven. 

Voor het straatwater heb ik voorgesteld de ge
goten ijzeren kolken te plaatsen. zooals ik die 
tegenwoordig gebruik, echter ingericht om geene 
loozingen en enkel straatwater op te nemen: deze 
kolken worden niet de riolen door pothuizen ver
bonden en over deu inloop met een ijzeren stank-
scherm voorzien. Wat de samenstelling dei-
riolen betreft, zoo is mijn voor.-tel de bodems te 
maken van cement, (Boulogne sur mer). De bodems 
zijn gebogen en het pijl van de hocht is voor 
allen gelijk, 0.30 el. 

Om de bodems goed gelijk iu elkander te kun
nen werken, bestaan die I'oiilandsche cement-
bodems uit drie stukken: eeu bodemstuk en twee 
kantetukken. De bodemstukken zijn in hel midden 
van de holte 12 duim en aan de voeg 18 duim 
zwaar; om de bodems gelijk te kunnen maken, 
moet onder de riolen een planken vloer gelegd 
worden. De rechtstanden van alle riolen zijn 
tegen de bodems en boven het peil der bodem-
stukken van liijnsteen gemetseld; de rechtstan
den boven de bodems zijn 40 duim hoog; zij 
worden gemetseld, om de spuitriolen te kunnen 
inwerken, daar dit inwerken op ongelijke afstan
den bij ccuientwanden zeer lastig is. De riolen 
worden allen met gemetselde gewelven gedekt. 
Ik heb niet durven besluiten, de gewelven van 
cement te nemen omdat de riolen voor een 
groot deel geene meerdere -anddekking onder de 
keienstraat kunnen verkrijgen dan 20 duim en 
de cementwelven naar mijne meening nog niet 
genoegzaam beproefd zijn, om als bewezen aan 
te nemen , dat zij tegen het trillen bij het over
rijden van zware vrachten bestand zijn. 

Op de kruisverbindingen der riolen heb ik 
voorgesteld openingen te maken, om de riolen te 
kunnen nazien; de riolen worden aldaar verwijd. 
om den stroom te bevorderen. 

Bij de uitvloeiingspunten heb ik voorgesteld 
bassins te maken, om het water op te pompen. 
De riolen loopen in eene vierkante kamer uit , 
waarin de pompen zijn geplaatst; hieruit wordt 
het water opgepompt tot de hoogte van een reser
voir , dat 1.00 cl boven peil ligt en eene lengte 
heeft van 3 0 , bij eene breedte van 14 e l ; in dit 
reservoir staat een verticale cirkelvormige filter 
van 8.50 el middellijn , waarvan de wanden 0.00 
el dik zijn. liet buitenbeschot van dien filter is 
met gaten doorboord van 3 du im; het binnen-
beschot met gaten van 2 duim. De ruimte tus
schen de beschotten is met grint gevuld. De 
bodem van het reservoir binnen den filter ligt 
0.50 el lager dan daar buiten. Het binnenste 
van den filter is met eene ijzeren pijp van 0.40 el 
diameter in gemeenschap met een volgende bas
sin, mede groot 30 bij 14 el. Het water dat der
halve wordt opgepompt, liltreert door de grint 
en laat het grove vuil in het eerste bassin zinken 
en loopt uit den eersten lilter in het tweede bassin, 
alwaar het dezelfde bewerking ondergaat, doch 
door fijnere grint heen moet, om alsdan weder 
door eene buis in een volgenden bassin gebracht 
te worden, waar het water met kalk gemengd 

wordt. Uit dit bassin moot het water nog twee 
filters doordringen : een van grint en een van 
gestapelde steenen om de kalk te verliezen. al
vorens door het afvloeiingsriool weder op den boe
zem te komen. 

Het voornemen bestaat om twee dergelijke ui
terste maken en op het derde uitpompingspunt. dat 
in de afzanderij zal komen, proeven te nemen 
om het water op de afgezande gronden te bren
gen en het water door den grond te liltree-
ren. Mijn voorstel strekt daartoe, dit in den 
winter te doen. omdat alsdan zeker het kale 
zand met eene laag bouwgrond zal bedekt wor
den: gelukt die proef niet, of werpt zij de voor
deelen niet af in die mate, als men zich voor
stelt , dan heeft men er toch bij gewonnen : ge
lukt het, dan geeft het wellicht aanleiding, om 
rle proef op grootere schaal te nemen. 

Ik meen met deze opgaven iu groote trekken 
een algemeen denkbeeld van het ontworpen plan 
te hebben gegeven, en van de redenen, ilie inij 
daarbij geleid hebben; een anderen uitweg schijnt 
mij bij een stilstaauden boezem niet mogelijk. 
Mocht het plan zich verwezenlijken , dan hoop ik 
de verdere omschrijving van de wijze van uitpompen 
en meerdere détails mede te deelen. De begroo
ting van het geheele werk is moeielijk geheel 
op te maken, alvorens de Raad definitief het 
plan vaststelt, daar voor de grachten . welke 
noodwendig moeten gedempt, andere l i g - en los
plaatsen voor schepen moeten gemaakt worden, 
waarvoor onteigening noodig is. De som voor 
het maken van de riolen benoodigd, is geraamd 
op / 820.000. 

BOUWCRITIEK. 

In een der eerste nummers van den ^""jaargang 
staat eeue critiek over Haagsche bouwwerken ; 
sedert dien tijd is er echter wel wcêr zooveel 
geschied . dat eene tweede critiek niet ongepast 
kan genoemd worden. De Hagenaars zijn zeer 
bouwlustig; waar men ook komt, overal zijn 
oude grasvelden tol bouwterreinen herschapen 
en met huizen bezaaid. Om die echter allen te 
beschrijven. zou bijna onmogelijk uiet alleen . 
maar ook beneden den degclijkeu inhoud van 
uw blad zijn ; het bouwen toch uit behoefte en 
het bouwen volgens de eischen onzer kunst 
maakt hier ten eeiicninalo eene scherpe afschei
ding tusschen bouwkunde en bouwkunst , bou
wers en architecten , speculatiegeest en edele 
zucht tot verbreiding van eu eerbied voor de 
kunst. 

Elk Nederlandsen bouwkundige kent den Haag, 
naar ik veronderstel. genoeg, om niet tc. weten 
dat de voornaamste uitbreiding onder allen die 
is , welke de schoone verbinding als het ware 
tracht te bewerken van den Haag cn Schevenin
gen, in de nabijheid vooral van den bekenden, 
levendigen en prachtigen wandelweg, die tusschen 
deze beide plaatsen gelegen is. 

Het Willemspark wordt met den dag ruil • 
van omtrek en lachender in het groen gehuld ; 
het wacht echter nog altijd op zijn centraalbouw, 
het Nationale monument, dat sedert mijn laatste 
schrijven, helaas.' wederom in diepen slaap gezon
ken schijnt te zijn: het model op J der ware 
grootte hunkert in het atelier onzer artisten-
ontwerpers naar de uitspraak, het consult der 
Hoofdcommissie, die de beslissing geven moet, 
en schijnt wanhopend met zijne frissche levens
kracht , den duoden omtrek te bezielen en het 
stof van zich al te schudden, dat het telkens 
bedekken wil . 

De Javastraat verder met het Kanaal ver
bonden, trekt onder de nieuw bebouwde straten 
het eerst onze aandacht; in het midden daarvan 
ongeveer, of in de kruislijn van het Park, het 
verlengde der Parkstraat, staat de kolossale wo
ning van den heer Arno ld , d ie , naar 't mij 
voorkomt, in nette uitvoering meer dan in 
architectonische vormen een waardig hoofd 
der straat uitmaakt ; het gebouw is te plat, te 
eentonig en te veel met glasramen gevuld. Wat 
echter meer mijne sympathie wekt, zijn de 0 
woonhuizen, die ter wederzijden dat gebouw ver
gezellen ; solide van uiterlijk, juist van verhou
ding in hoofd- en onderafmetingen, zonder 
eenige de minste overlading gepast versierd , be
daard en aangenaam van kleur , keurig net van 
uitvoering enz., staan zij daar wezenlijk als pa
relen onder al dc gebouwen in die lijn niet 
alleen , maar ook weet ik voor 't oogenblik niet 
één gebouw onder alle moderne producten van 
den Haag, dat zoo juist het karakter van een 
solide, deftig Hollandsen stadswoonhuis uitdrukt 
dan deze; zoo iets uiag men hier waarlijk wel 

roemen, en ik twijfel er niet aan of de tijd zal 
mij daarin wel volgen als de solide materialen 
(uitgezonderd helaas enkele pleisters details die 
nu reeds bezweken zijn) baksteen met gehouwen 
steen gemengd , nog t'risch en onverweerd de vol
uien steunen, terwijl de andere gebouwen daar
omheen als zoovele gepleisterde en ougepleisterde 
doode industrie-werken /uilen toonen nooit recht 
geleefd te hebben. 

Uit de Javastraat den Sclieveningschen weg 
opwandelende, worden we gestuit door eene Bau-
thatigkeit, die doet vermoeden, dat men daar 
groote plannen heeft; de goederen onzer oude 
koningin, — de heerlijke plantage , die met haar 
gestorven is en de onmiddellijke omgeving daar
van, — zucht en onder een Park-annexatie-systeem , 
en ware het niet, dat Pruisens invloed zoo over
wegend was geweest in het afgeloopen jaar, dan 
zouden we wellicht hier verbazend veel moderns 
geschapen hebben gezien. Wat zal er van dat 
Anna-Powlona-park toch worden! Hoe zal ineu 
aan dien weidschen titel en het zoo breed ont
worpen plan beantwoorden ! ticven toch de ge
bouwen . die er nu reeds gebouwd zijn , niet een 
démenti aan elke illusie, die inen zich met reden 
daarvan maken kon : eilieve, wie uit de deftige 
standen zal zich in een geïmproviseerd zijpark van 
vorslelijken naam vestigen , als de speculatiegeest, 
zoo geheel met terzijdestelling van goeden smaak 
en kunstzin, reeds zulke huisjes heeft gebouwd. 
Kau de kunstenaar zich niet rechtmatig beklagen 
als hij eeu hoofddeel dier exploitatie, de grenslijn 
van den Sclieveningschen weg zoo willekeurig 
ziet bebouwen met grillige massa's, waarin let
terlijk met allerlei gezochte vormen als met een 
kinderspeelbal wordt gespeeld ; baroque console-
lijsten en frontons vol tandjes, onsymetrische 
vensterordonnantiën en groepeeringen met en 
zonder pleisterwerk, nissen in den geest van 
dichtgemetselde ramen, achtergevels die wel is 
waar geen rijkdom eischen , doch waarin toch 
wel eene enkele goede lijn verwacht wordt en 
die altans behoorlijke scheiding vragen tusschen 
huizen van verschillend kaliber , een familietrek 
tusschen den voor- en achtergevel van hetzelfde huis. 

Zoo bouwt men iu en om het Anna-Powlona-park 
en men zou werkelijk den moed verliezen als men 
niet het geluk had onder dat alles ook van be
tere zaken te mogen spreken. 

In de Javastraat nu vonden we dat reeds , en 
diezelfde hand schenkt ons thans wederom op 
den Bezuideiihoutschen weg een kolossaal woon
huis, toebehoorende aan den heer Kopersmit, 
waarvan het ons op nieuw genoegen doet te 
verklaren, dat het groot, breed en royaal van 
conceptie is , eene witte raaf wederom onder de 
vele nieuwe produkten te dezer plaatse; het 
spijt ons echter dat , terwijl er geen kosten 
schijnen gespaard te zijn, ineu tot pleisterwerk 
de toevlucht heeft genomen, waardoor uu reeds 
enkele voorname bouwdeelcn hunne frischheid 
hebben verloren. Pleisteren is en blijft toch 
mijns inziens altijd een hulpmiddel. om in de 
meeste gevallen tot lokaas voor oiiiugewijden te 
dienen , op den duur uiet bestand om met ons 
inlandsch materiaal, de zoo solide en deftige bak-
steenen, te coucurreeren. 

Uit achting voor dat materiaal willen wij dan 
uu onze Haagsche bouwcritiek besluiten met een 
gebouw, dat zijn guustigen totaalindruk deels 
daaraan te danken heeft; ik bedoel de in den 
laatsten tijd nieuwgebouwde brood- en meelfa
briek. Ontegenzeggelijk is hier in eenvoudige vor
men het karakter eener fabriek juist getroffen; 
de gevels zijn door krachtig geprononceerde ban
den , onderling door bogen onder de kroonlijst 
verbonden, in regelmatige vakken afgedeeld; het 
middendeel bevat een kolossalen ingang , waarvan 
de groote halfcirkelboog, door twee verdiepingen 
heengevoerd, met dc inscriptie van het gebouw 
prijkt; verder zijn de vensters door halfcirkel
vormige bogen met strekken van gelen steen be
grensd , en steunt de kroonlijst op uitgetande 
eonsolen van hetzelfde materiaal ; dat zijn de 
hoofdkenmerken der solide gemetselde facades, 
die voor het overige het meest imponeeren door 
goede verhoudingen , juiste diepten en kolossale 
afmetingen. 

Tot dusverre de Haagsche bouwcritiek. Wat 
mij hiertoe bracht, waarde redacteur, is een leem-
tegevoel, dat ons allen, meen ik wel, steeds treft, 
namelijk de te weinige kennis, die wij dragen 
van bouwwerken van eenig belang buiten de 
plaats onzer inwoning ; zoo gaarne wenschte ik 
elk bouwkundige op te wekken, van zijne stand
plaats ons van tijd tot tijd op de hoogte te 
houden van datgene, wat in zijne omgeving al 

word gesticht, om daardoor onze nieuwsgierig
heid tot het bezichtigen dier werken meer en 
meer te prikkelen: die gedachte werd bij mij 
vooral levendig, toen ik mij onlangs een klein 
uitstapje veroorloofde en zoo ongemerkt voor eenige 
uitgevoerde bouwwerken stond, waarvan ik niet 
de minste ahnung had: vergun mij nog een oogen-
blikje met u daarbij stil te staan. De plaatsen 
waren Utrecht en Zaandam. 

Te Utrecht dan werd ik in eens verrast door eene 
Hoogere Burgerschool, en wezenlijk ik werd ge
sticht 1". door het juist getrolfen karakter eener 
school, en 2". door eene vernieuwde overtuiging, 
dat in ons inlandsch materiaal, baksteen gemengd 
met gehouwen steen, veel kan geschieden dat in 
sympathie is met onzen volksgeest; wéér opnieuw 
trok mijne bijzondei e aandacht het solide, nette 
en riante , dat in het ensemble der vormen en 
de kleur gelegen was, waartoe de situatie door 
plantsoen en hekwerk op eenigen afstand van den 
openbaren weg gelegen, zeker ook wel het hare 
bijbracht. 

Een goed gepr?portionneerde verdeeling der 
facade, ter hoogte van twee verdiepingen , met 
een voorspringend middendeel met topgevel en 
twee zijvleugels; de versterking van alle hoeken 
door achthoekige doorgevoelde pijlers in diagonale 
l icht ing; eenvoudige lichtramen, zonder eenig 
décor (spiegellijst-architectuur) juist van vorm 
en verhouding tot de penanten ; dan het geheel 
rustende op hardsteen en voeting en besloten door 
eene eenvoudige kroonlijst, steunende op kleine 
uitgemetselde boogjes, en dit alles gevoegd bij 
dc erkenning van deskundigen aan het hoofd der 
onderwijsdirectiën geplaatst, dat hier de indeeling 
als model voor hoogere burgerscholen beschouwd 
kan werden , dan vind ik volle vrijheid den lezer 
bij een bezoek te Utrecht op dat gebouw op
merkzaam te mogen makeu. 

De 2 ' plaats was Zaandam, eeue stad door 
bouwkundigen weinig bezocht en daarom wellicht 
aan velen onbekend. Ook daar is in 't kort eene 
hoogere burgerschool verrezen van de beste ge
tuigschriften voorzien. Wat ik echter nu in 
't bijzonder op het oog had, is eene nieuwe 
v i l l a , uu pas voltooid; toen ik dat gebouw in
en uitwendig aandachtig bekeek, speet het mij 
werkelijk Zaandam iu dien betrekkelijk gel'so-
leerden toestand verkeerde, en ik dacht, wat eene 
famcuse concurrentie zouden vooral Hagenaars 
en Arnhemmers moeten doorstaan als zij hiermede 
eens tot een loyalen strijd werden opgeroepen; 
het streven naar wezenlijke kunstvormen, geleid 
door blijkbaar ernstige studiën, geeft hier eeue 
deftige villa , aangenaam gegroepeerd. Ook inwen
dig is alles even frisch, ruim. levendig en licht; 
er is houding en verband ouder alle eenheden 
van den bouw, variatie in sieraden , waaronder 
vooral plafonds met stil le, wisselende bladvor-
inen, rosetten enz., de aandacht trekken. Het 
gebouw , zoo ook de bovengenoemde hoogere bur
gerschool, zijn en het eerste vooral met lijn 
kleurgevoel, gepleisterd, en mijne vraag we
derom is , wat zal de tijd ons loeren.' Dan zij 
men bij het vellen van een oordeel bedacht, dat hier 
blijkbaar eene poging schijnt te worden aange
wend, om Zaandam uit de oorspronkelijke houten 
huisjes, met hun traditioneel groen, te verheffen , 
en overeenkomstig de eigenaardige variante rooi
lijn der gebouwen , ten opzichte van den straat
weg en de lachende tuintjes daarvoor, tot een 
villa- of landstad te herscheppen; het is daarom 
dat bij den eersten oogopslag dit nieuwe gebouw 
eenigszins vreemden indruk maakt, den critischen 
beschouwer een oogenblik doet stilstaan en vooral 
doet vragen, ol' hier geen middenweg zou die
nen gekozen te worden tusschen villa en stads -
woonhuizen, ol', indien men het eerste karakter 
behouden w i l , de voorgrond ol het plantsoen uiet 
meer diepte vraagt. 

Ziedaar eenige kleine overwegingen in's freie, 
die ik besluiten wil niet nog een enkel woordje 
aan L . 3 V . , die ons zoo op de hoogte heeft 
gehouden van het Amsterdamsche bouwnieuws. 
Het komt mij namelijk voor, dat die schrijver 
«ich verbazend veel bezig houdt inet financieele 
berekeningen van ondernemende bouwmaatschap
pijen , al of niet verhypothekeerde zaken, per-
cen.'srekeningen bij concessieaanvragen, be
rooide kassen enz., en dikwijls naar te veel gel-
delijken maatstaf architectonische werken beoor
deelt. In De Opmerker n». 24, 1' jaargang, toch , 
sprekende over een drietal banken, kon hij het 
ook wederom niet nalaten de Nederlandsche bank 
van den heer Froger in dien zin, met zijne hem 
eigenaardige satire, te bespreken. Dat was vooral 
de oorzaak dat ik ook aan dat gebouw te Am

sterdam in 't bijzonder een bezoek bracht en dc 
eer had zoowel in- als uitwendig daarmee korte 
kennis te maken. 

Als L . 3 V . zegt: »het gebouw ziet er 
breed uit ,*' dan deel ik zijn gevoelen geheel 
en wil er zelfs bijvoegen, dat het stoute vormen 
toont iu stoute materialen bewerkt, die wel wat 
goeds beloven, zoo ik mij niet bedrieg. Spreekt 
hij echter niet een lachje en een satiriek pen
netje van «bergen , overvloed van geld, hooge 
geldkoers, en duren bouw,'' dan vind ik het 
onvoorzichtig in een tijd, waarin papier-niaché-
huisjes aan de orde van deu dag zijn, een enkel 
monumentaal, echt solide gebouw onder die allen 
aldus te parodieeren : het is toch hoogst moeie
lijk de grens van soliditeit te bepalen : in elk 
geval moet men het apprecieeren, zoo er zich 
ergens nog eene ruime beurs vertoont, om een 
gebouw te stichten. Wij zien dan ook latei-
zijne beloofde .wetenschappelijke opmerkingen 
over samenstelling, bouwstijl, karakter en op
tisch aanzien als het gebouw klaar is" met ver
langen te gemoet: nu alleen wil ik dit zeggen : 
dat wat de halve nog onvoltooide facade betreft, 
men wel is waai- te korten afstand heeft en te 
veel door steigers verhinderd wordt, om eenig 
bepaald oordeel daarover uit te spreken, maar 
dat toch aau de overzijde van het Rokin ons 
een monumentaal karakter treft, dat ik in mijne 
gedachte bovendien nog aanmerkelijk verhoogd 
zie door de monumentale beejden, symbolen van 
handel en nijverheid, die de bekwame hand van 
onzen bekenden artist Koelman iu het tyiupan 
van het frontispies leveren zal. En dan komt 
het mij voor, dat het nu reeds de moeite waar
dig i s . de indeeling van het gebouw in verband 
tot zoovele moeielijke gegevens, na te gaan , en 
de brandvrge bewerking met de wijze van af
sluiting tegen inbraak van buiten enz. uit een 
constructief oogpunt te bezichtigen. 

Ware het dat den naam van L . .1 V. ons 
bekend was . wij zouden zeker weten, of wij het
geen hij schreef al of niet beantwoord voor zijne 
rekening zouden willen laten; naamloos te schrij
ven moge in vele gevallen gepast zijn. niet in 
alle. Bouwkundigen toch staan algemeen bekend 
voor personen, die in hunne critiek , liefst naam
loos, hei scherpste wapen omhoog heffen, om 
helaas, maar al te veel, menig onschuldig 
slachtoffer, — wij willen aannemen, zelfs zonder 
nadenken, —aan hun onlembaren lust tot scherpe 
critiek, op te offeren ; die scherpte zou onzes 
inziens wat meer verdwijnen met de teekening 
van den naam, en het openen alzoo van tegen-
entiek ; zeker zou dan ook de waarde van ons 
schrijven stijgen, onder de bouwkundigen niet 
alleen , maar ook onder het publiek. 

II. P. V O G E L . 

Haag, 5 Apr i l . 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— In de kolossale ijzerfabriek van den heer 
Kri ipp, te Essen, heerscht eene buitengewone 
bedrijvigheid. Men zegt dat deze fabriek te le
veren heelt 2370 stukken geschut voor veld-, ves
ting- en marine-artillerie, hetwelk eene waarde 
van 'i't millioen th. zou vertegenwoordigen. Het 
grootste kanon is een duizendpoiider van gietstaal 
en weegt 1000 centenaars. De waarde van dat 
stuk, hetwelk voor dc parijsche tentoonstelling 
bestemd is , wordt op 130,000 tl», geschat. 

— Zooals men weet werd het boren van den tun
nel door den Mont-Cénis sedert twee jaren aan
merkelijk vertraagd, doordien men van den kant 
van Frankrijk gestuit was op eene kwarts-laag, 
waardoor men slechts 70 a 80 duim per dag 
vorderen kon. Thans meldt het Journal de la 
Sacoie dat men sedert eenige dagen door die laag 
is heengekoinen. Men is nu genaderd aan eene 
gipslaag, die veel zachter is en waarin de werk
tuigen ongeveer 1} Ned. el per dag doordringen. 
Binnen kort, als de werktuigen nog eenige ver
beteringen hebben oudergaan, zal inen twee Ned. 
ellen per dag kunnen voortboren. Na dc gipslaag, 
waarin men nu arbeidt, zal men een schieter-
terrein ontmoeten, dat mede gemakkelijk te door
boren is en dat men ook van de Italiaansche zijde 
reeds heeft bereikt. Daar de werkzaamheden dus 
nu met gelijken spoed van weerskanten voort
gaan , zal de tunnel voortaan dagelijks vier Ned. 
ellen vorderen, zoodat hij over vier jaar voltooid 
zal kunnen zijn. 

— In Cannonstreet te Londen, aan het hoofdkan
toor der Londen District Telegraph Company, 

worden .hans proeven genomen met een werk
tu ig , dat in samenstelling en werking de hoog
ste volkoniendheid nadert, die men van een te
legraaftoestel wenschen kan. Het is een druk-
tclegraaf, die gewone drukletters aangeeft, door 
middel van eene soort van toetsen, waarop de 
letters gegraveerd zijn. De toestel werkt door 
middel van klokken en electriciteit en is nu 
reeds sedert verscheidene weken zonder eenige 
de minste storing in werking. 

— De gewone jaarlijksche verslagen vermelden , 
dat Engeland meer mijlen (engelsche) spoorweg 
bezit dan Frankrijk kilometers, hoezeer de uit
gestrektheid en bevolking van het laatgenoemde 
rijk veel grooter is dan van het eerste. De 
evenredigheid is als van 21 tot 13 en de bruto 
ontvangsten bedroegen respectievelijk 35,751,650 
pond sterling tegen 21,964,000 over het jaar 
1800 : terwijl die per kilometer voor Frankrijk 
41,720 francs en voor Engeland 42,561 francs 
bedroegen. In 1865 bedroeg de ontvangst in 
Frankrijk 12,150 francs per kilometer en was 
dus gunstiger. De kosten van aanleg en exploi
tatie van spoorwegen zijn in Frankrijk lager dan 
in Engeland. 

li I N N F N I. A N I). 

'S Gravenhage. Z. M. heeft aan den heer J. O. 
van Gendt, eervol ontslagen hoofding. van den 
waterstaat der 1ste klasse, verleend een pensioen 
ten laste van den staat, ten bedrage van /'2000 
's jaars. 

— Bij min. henhiMring zijn met ingang van 1 Juli aan. 
staande: lo. bevorderd tot opz. van dcit waterstaat 1ste ld.: 
.1. 1'. Kagut, I. F. van Hoateveld en H. H. Jongen, thans 
opa. 2de lel.; tot opz. van den waterstaat 2de k l . : X. Fagel, 
A. A. Kat, A. Scuarver en I'. C. I.insseu, thans opz.UekL; 
tot ojiz. van den waterst. Silo kl : (.'. Spuon \z., J. <;. I.ugtcn, 
M. F. Klaassru en l ' . B. Weehuizen, than* opz. 4de ld; 2o. 
na voorafgaand vergel ijkend examen benoemd tot opz. van 
den waterst. 4.1e kl. B. k Nienhuis, I. H. .1. Ixiell'. ('. Hrauws 
en F. Berghuis. 

Amsterdam. In de vergadering van 22 Maart 
j . 1. werd door de afdeeling Amsterdam van de 
maatschappij tot bevordering der bouwkunst eene 
kunstschouwing gegeven, bestaande iu teekeningen 
van bekroonde ontwerpen, van opmetingen van 
oude gebouwen, en van onbekroonde eu onafge
haalde ontwerpen, behoorende tot hei archief 
van voornoemde maatschappij, welwillend door het 
bestuur voor ilie gelegenheid afgestaan, die door 
vele leden en geintroduceerden werden bezichtigd. 

In de bijeenkomst van 5 April werd het jaar-
lijksch verslag door den secretaris uitgebragt. 
Daaruit bleek dat, ofschoon de stand der afdee
ling niet ongunstig moet geacht worden, een 
talrijker bezoek en meerdere belangstelling wen-
schelijker waren. Het verslag zal worden gedrukt 
en rondgedeeld. 

Daarna werd, ingevolge een in de bestuurs
vergadering genomen besluit, door den voorzitter 
het voorstel gedaan, om voor het vervolg de 
verslagen niet meer aan het weekblad «de. Op
merker" te zenden , naar aanleiding van het in 
gezonden s ink, voorkomende in n". 10 van dat 
weekblad , waarin de afdeeling werd aangevallen , 
doch voorloopig der Amsterdamsche Courant de 
gewone mededeelingen te geven. 

Levendige discussiën volgden hierop. De Vice-
voorzitter meent aan persoonlijke redenen dit be
sluit te moeten toeschrijven, betoogt dat de re
dactie van ode Opmerker" even zoo goed is als die 
van elk ander blad; dat het hierboven besproken 
artikel, als ingezonden stuk is voorgekomen en 
in geen verband staat tot de redactie of de haar 
officieel toegezonden verslagen. 

De Voorzitter deelt dit gevoelen niet; wat hem 
betreft, zou hij liefst wenschen van verdere ver
melding in tde Opmerker '', ook van loftuitingen, 
verschoond te blijven. De inzender L 3 V , over 
wiens geschrijf reeds vroeger in de afdeeling ge
sproken was, kan als een vast correspondent 
worden beschouwd. Het is juist de roeping der 
redactie niet le gedoogen, wat in het besproken 
N" . 10 door het bestuur gewraakt wordt. 

Een der leden is van meening, dat men zich 
aan ingezonden ougeteekende stukken niet moet 
storen en dus de verslagen niet moet terug
houden. — Een ander bestuurslid daarentegen 
vermeent, dat die mededeelingen best achterwege 
kunnen blijven , te meer omdat ze toch het nut 
niet stichten, wat men zich daarvan had voorge
steld , om namelijk meerdere belangstelling bij de 
leden op te wekken. 

Ten slotte brengt de Voorzitter het al of niet 
toezenden dier verslagen in stemming. Daar 'de 
stemmen staakten, werd het nemen van een be
sluit tot de volgende vergadering uitgesteld. 

1 
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De vraag door den Secretaris gesteld, of men 
dit en liet vorig verslag zal inzenden, wordt in 
omvraag gebragt eu bij meerderheid van stemmen 
tot de inzending besloten. 

Hierna maakte dc beer Kuiper der vergadering 
bekend met zijn voornemen om uit het bestuur 
te treden, waarvan hij den Secretaris de schrif
telijke mededeeling zal doen geworden. 

Vervolgens kwam aan de orde, de benoeming 
van een Vice-voorzitter, ter vervanging van den 
heer Leliman, die bij zijn vroeger genomen be. 
sluit bleef volharden. Na stemming bleek, dat 
de heer Hol de meerderheid op zich vcreenigd 
had , en daar die heer niet ter vergadering aan
wezig was, werd den Secretaris opgedragen hem 
van deze benoeming kennis te geven. 

De heer Leliman deed een negental verschil
lende mededeelingen, meest van practiscben aard, 
en gaf ten slotte de plaat van de eerste steen
legging voor het monument Ebenhaëzer ter be
zichtiging. 

Op voorstel van den Voorzitter werd met al
gemeene stemmen besloten, om een subsidie van 
f 50 ten behoeve der ambachtsschool toe te staan. 

N i l . Dc redactie bail het bovenstaande verslag, 
dat den lezers van haar blad weinig belangstel
ling zal inboezemen en van allen kunstbelang 
ontbloot i s , ter zijde willen leggen, maar heeft 
gemeend in dit bijzondere geval daartoe niet te 
mogen overgaan, nu er juist om harentwille zoo 
veel discussie had plaats gehad. Der redactie was 
het onbewust dat aan de haar toegezonden ver
slagen een officieel karakter wordt toegekend, 
daar door haar nimmer op eenige oflicieuse of 
ofïiriëele wijze met het Host uur over deze zaak 
werd gesproken. Nu dit liet geval schijnt te zijn, 
neemt zij do vrijheid voor het vervolg voor dc 
toezending op de tot heden gevolgde wijze beleef
delijk te bedanken; zij heeft echter maatregelen 
genomen om de vergaderingen der afdeeling te 
Amsterdam geregeld te bespreken, als het daar 
verhandelde van eenig belang voor hare lezers 
kan geacht worden. 

Utrecht. De Gemeenteraad heeft den 4 J " | 
Apr i l besloten tot onderhandscho aanbesteding 
van een vijfden gashouder voor de gazfabrijk al
daar, aan de I III. L . .1. Enthoveti en Zoon voor 
/ ' 70000; — en prof. Lebret te Delft belast met 
een onderzoek naar de oorzaken van het ongeval 
met den vierden gashouder. 

Leeuwarden, 4 A p r i l . De heden gehouden 
zitting van den gemeenteraad was zeer belang
rijk en werd door een vrij talrijk publick bijge
woond. In de eerste plaats werd behandeld het 
grondplan der uitbreiding van de bebouwde kom 
der gemeente, dat, na afstemming van de con
clusie der commissie van rapporteurs , om nader 
licht te ontvangen door het uitschrijven eener 
prijsvraag, werd vastgesteld, behoudens in de 
onderdeden wenschelijk en noodzakelijk te achten 
wijzigingen. Ook het 2e punt, om de uitvoering 
bij gedeelten te doen plaats hebben, werd aan
genomen. Omtrent de vraag, waartoe zich in 
dc eerste plaats de uitvoering Z O H bepalen , en 
waarover tusschen burgemeester cn wethouders 
en de commissie verschil bestond, staakten de 
stemmen (10 tegen 10), waarna werd bepaald, 
dat de verdere behandeling der zaak in eene vol
gende vergadering zal plaats hebben. Daarna was 
aan de orde de zaak der stichting van een beurs
gebouw. Burgemeester en wethouders hadden 
voorgesteld, het gebouw te stichten op het terrein, 
gelegen tusschen den spoorweg en het zaailand, 
bestemd voor de genoemde uitbreiding. De com
missie daarentegen concludeerde eenparig, daar
toe aan te wijzen liet terrein bij de Wortelhaven, 
waar tot dusver de beurs werd gehouden. Na 
eene langdurige discussie werd echter het voor
stel der commissie met 13 tegen 7 stemmen ver
worpen. Wegens het vergevorderde uur werd de 
verdere behandeling tot eene volgende vergade
ring uitgesteld. 

Middelburg, 3 Apr i l . In de heden gehou
den zitting van den Gemeenteraad alhier zijn 
de plannen en teekeningen betreffende het riool
stelsel , zoo als dit ten gevolge der spoorweg
en kanaal wei ken zou moeten worden aangelegd , 
tei' tafel gebracht; deze plannen zijn door de 

/ commissie van fabricage onderzocht en goedge
keurd ; de kosten van het werk zijn geraamd op 
f 119,000 ii /' 120,000. Het voorstel van Hur-

«,^'cineester en Wethouders strekt om het geheel 
iri^ulen tijd van vier jaren tc voltooien, doch 
voorydit jaar reeds /' 17,000 te bestemmen om 

het gedeelte van den Dam tot bij de Nederstraat 
zoodanig te verleggen dat het kanaal, hetwelk 
nu in de kaai loopt, alsdan in het riool uitwa-
tert; daardoor zon de -tank der kade op den 
Dam weggenomen en alzoo voldaan worden aan 
den wenk der gezondheids-commissie en het ver
langen van vele ingezetenen. Dit gedeelte van 
het voorstel is door den Raad met algemeene 
stemmen , met uitzondering van die van den 
heer L u t c y n , aangenomen. Ten aanzien der 
overige deelen, betreffende de in de eerstvol
gende drie jaren in het rioolstelsel te maken 
veranderingen , is de beslissing aangehouden. 

G o u d a . In de Goudsche courant lezen wij 
dat aan de noordzijde van liet spoorwegstation 
hier ter stede eene aanzienlijke ruimte is afgezet 
voor uitbreiding ten behoeve van de lijn Gouda-
's-Gravenhage-Scheveningen. Men zegt dat de 
lihijnspoorweg-inaalschappij eene schikking met 
het gouvernement heeft getroffen len aanzien van 
de aansluiting te Rotterdam, eu dat de lijn 
Gouda—'s-Gravenhage weldra tot stand zal ko
men. Volgens de nieuwe llotterdamsche courant 
beeft de regeering aan de Rijnspoorweg maat
schappij concessie verleend voor het maken van 
dc zijtakken llarnieleu—llreiikelen en Gouda— 
's-Gravenhage. 

Uitgeest. De spoorweg van Haarlem naar 
deze gemeente is in de laatste dagen zooveel ge
vorderd , dat de koppeling der spoorstaven aau 
die van den staatsspoorweg OJI den .V™ dezer 
plaats vond. 

De spoorweggemeenschap tusschen Haarlem en 
Alkmaar bestaal dus un feitelijk , znodat men 
met grond de opening van deze lijn op 1 Mei 
a. s. te genioet kau zien. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen 
M a a n d * * , 15 i p r l l . 

Ten 1 ure, ten raadhuize te Middelburg: dc levering 
vau: a. 50,000 stuks Quennst straatkeije•; h. finmm stuks 
straatklinkers, Waalvorm. 

Teu raadhuize te 's Hage: liet legden van riolen met kol
ken in dc Kicmcr- en Westerbacnstratcu. 

Ten 1 ure, teu raadhuize te Rotterdam: lo. het vcrnicii-
weu van eenige kaaimuren iu de Huiteustad, cn 2o. het voe
gen eu stoppen vau eenige kaaimuren iu nY Ituitcustnd. 

m i i s i i a g . 1 « A p r i l . 
T e n f t ure, iu het lokaal van het departement van ma

rine te 'sl lage: het inakeii en leveren van twintig stuks ijze
ren zeebueijeu (llerbcrtsuioilel), alles nietden aankleve vnu dien. 

W oeiisdaff , 17 A p r i l . 
Ten 11 ure, op het raadhuis tc Moordrecht: het onder

houden van tie met kliukerstecu bestrate cu begriude ge
deelten benevens dc hegbcplautingen , scheringen en/, van 
den weg van Rotterdam uaar Gouda, tusschen de Hotlaiiu 
bij Kotterdam eu dc Mallcgatsluis bij Gouda, ingaande 
deu laten Mei 1867, cn eiudigende deu .'10 April 1S70. 

Dvnderdag , IS A p r i l . 
Ten 1 1 u u r , iu het gemeentehuis te Hoedckeuskerkc: 

het verbetereu en ouderhoudeu der gewouc Aarde-, K r a m - , 
Kijs- cu S t e e u g l o o ü u g s - w e r k e n , euz., aau deu Zeedijk van 
genoemde Watering, gedurende het dienstjaar 1867. 

Ten I S ure, in een der loknleu van het ministerie van 
biunenlaudselie zaken te 's llagc: het maken van wachters-
woniugcu, afsluitingen, euz. op deu spoorweg vau Zwolle 
naar Meppel. 

Ten S ' / i u r e » n a u het gebouw van het prov. bestuur te 
Haarlem: bet doen van eenige herstellingen aan de zeewe
ring vau het kustlicht te Durgcrdam (Hoek vau het V). 

Z a t e r d a g , ï O A p r i l . 
Ten I I ure, iu het Ambtshuis te Kist: lo. het bouwen 

vnu een steen en magazijn voor noodmaterialen te Kemmcl; 
2o. het ouder profil brengen eu maken van deu afslag van 
deu iu 1866 verhoogden eu verzwaarden dijk onder Itemmel 
eu Doornik; 3o. het digtcu van dc uitgedreven zoiuerkadeSn 
deu Ambtswaard te Itemmel; 4o, het verzwaren eu verlioo
gen van ecu vak Waalbandijk ouder Slijk-Kwijk, ter leugte 
vau circa 200 clleu; 5 » . het ouder profil brengen vuu den iu 
lK64vcrhoogdcu envemvaardendgkonder Wolfrreneii Andelst 

Ten I I ure, op het raadhuis te Vloardiugcu: het uitdie
pen en diep houden der gemeen te-have t i , voor deu tgd van 
drie achtereenvolgcudc jareu, aauvangeude 14 Mei 1867. 

IMn-. lag, 33 A p r i l . 
Teu 131 ure, in het raadhuis van Zuetcrmeer: het ouder 

profil brengen eu begrinden vau onderscheidene wegen, 
ouder de gemeenten Zocteriiicer, Zcgwaart cu Stouipwijk, 
ter gezamenlijke lengte vau omstreeks 6600 ellen, benevens 
het veruieuweu van drie daarin aanwezige brnggcu. 

H u c i i s d ü K , -» A p r i l . 
Teu I S ure, in het hotel dc Klomp, te K n s e h e d é : liet 

maken der fun dee rings werken voor een gashouderkutp met 
a fsl uitput op het terrein vau de gasfabriek te E n s c h e d é . 

Ten 1 ure, tui raadhuize te Kotterdam : het afbrekcu van 
eene nagenoeg nieuwe ijzeren ophaalbrug, staande aan dc 
gedempte Dotersloot by de Meent. 

Itonderda*-. 2ft A p r i l . 
Teu • • ' . , ure, aau het lokaal van het prov. bestuur te 

's Hage: het graven van dc ringvaart cu het maken vau 
den riugdijk langs deu zuidelijken eu zuidoostelijken oever 
der plasscu iu de geinccuteu Nieuwcrkerk a'd. Usscl , Qe-
pellc a/d. Usscl cu Kralingen, der provincie Zuid-Holland, 
en zulks iu vier perceelen en iu massa. 

Teu I S ure, in het lokaal vnu het ministerie van bin-
iieulomlsche zaken tc 'sllage: het inkepen, vlakken eu 
kreosoteeren te Dordrecht van 120,000 stuks dwarsliggen* 
eu de levering van 1,600,000 Nederlandsche ponden kreo-
sootolie , iu twee perceelen. 

Ten 13 ure, ten huize vau W. Hacker tc Almelo: liet 
makeu der fuudeeringBwerkcn voor eeu «nahouderkuip met 
afsluitput, op het terreiu vau de gasfabriek te Almelo. 

Teu I S ure, in het lokaal vau het departement van ma-
riue tc 's Hage: Itet leveren vau eeu eu zestig hardstoeuen 
voetstukkeu en drie hardst eenen Aoroeïa, tot fuudeeriug van 
eenen ijzereu kustlichttorcu, op te nchteu op het eiland de 
Noordwachtcr, (Javazec.) 

Z a t e r d a g , S7 A p r i l . 
Duor Dijkgraaf en Hoogheemraden vau den Lek keu dijk 

Bovendams: het verlioogen eu verzwaren vau deu Noorder-
Lekdijk Itoveudains over ccne leugte van 10,000 elleu boven 
de Spoorwegbrug te Kuilenburg, in 8 perceelen eu in massa. 

Maandag , 29 A p r i l . 
Op het raadhuis te Moordrecht: de vergrootiug der school 

eu o u d e r w i j z e r s » o u i n g in die gemeente. 

I landerdac , 2 M*>l. 
In ecu der lokah-n van liet iniuisteric van binnenlainUehe 

zaken te 's l lage: het houwen vau eeue dubbele schutsluis 
aau deu mond vau het kanaal door Walcheren, en het ver
richten van eenige grond- en verdere werken bij Vlieringen. 

Ilondprrtag, O Mei . 
Ten 12 ure, in een der lokalen vau het ministerie vau 

binnenlandsche /uken te 'sl lage: het maken van het sta
tion-terrein met eeu gedeelte spoorbaan, het graven vnn het 
daarlangs strekkend kanaal, het makeu vau den onderbouw 
van eeue dubbele draaibrug met vast gedeelte iu deu toe-
gangweg naar het station van eene hazaltkudc cu vau eeuige 
verdere bijbehoorende werken te Middelburg. 

Teu 12 ure . iu een der lokalen vau het iniuisteric vuu 
biiincnl. zaken te 'sHage: het bouweu van eene vaste brug 
iu deu Rijksweg vau Groningen naar Assen uabii Gronin
gen: over de iugraving vo*.r den spoorweg vau Harlingen 
naar dc llniinoversehc grenzen. 

I l anderdag , II J u l i j . 
Teu 12 ure, in een der lokalen vau het ministerie van 

biuueulaudsehc zaken te 's l lage: het makeu cu stellen van 
den metalen bovenbouw der brug over de Waal bij Komiucl. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op S A p r i l , te Alkmaar, door het bestuur der Pettemer 

eu Houdsbossche zeewering: lo. zanddijkwerk , minste iu-
schrijver C. Streefkerk te Buiksloot a ƒ 35,988 ; 2o. hoofd
en paalwerk, idem ü ƒ 5 5 , 9 8 0 ; Ĵo. Steenen duiker, minste 
inschrijver 1*. Brugman I ƒ7771 ; 4o. rijs materialen enz. 
minste inschrijver IJ. Swets ft ƒ 8 0 7 0 . No. 1 en 2 behoeven 
nog tic approbatie van Gedeputeerde Staten; no. 8 is, als 
zijnde boven de begrooting, niet gegund, 

Op 4- A p r i l , aan liet Departement ran Binnenlandtche 
Zukeu te 's Hage ten behoeve der staatssjxjorwegen, herbc-
steding van het makeu van verschillende gebouwen eu in
richtingen op het station Hccrciivccn, ten behoeve vau den 
spoorweg van Arnhem naar Leeuwarden. Kr waren 18 in-
.schrijvings-biJletten ingekomen. De minste inschrijver was 
de heer lï . vau der Vugt te Warmond, voor de som van 
j 108,900. 

Daarna is aanbesteed het mnkcu en stellen van den ijze
ren bovenbouw van de bruggen in het gedeelte van Tleercu-
vcen tot Leeuwardeu , voor den spoorweg van Arnhem naar 
Leeuwardcu. Hiervoor waren 6 ïnschr i jv ings-b i l l e t teu inge
komen. De minste inschrijver was de heer .1. lkllefroid, 
te Couronmeuse bij lillik . voor de som vun ƒ70,000. 

Op H Apr i l , aan het lokaal van liet provinciaal bestuur 
vau Zuidhollaml: het doen van baggerwerk iu het rivierbed 
der Nieuwe Merwede, onder de gemeenten Werkendam , 
Slicdrecht, Made c a . , Hooge Zwaluwc en Dubbeldam, 
provinciën Noordbrabaut en Zuidhollaml. door middel des 
Kijk- st(H>mbaggcrvaartuigeu, met het onderhoud dier vaar
tuigen , in twee perceelen. Voor het 1ste perceel waren 12 
inschrijviugsbillctten ingekomen. De minste inschrijver was 
dc heer A. G. Huiskcs, te ltedel (Gelderland), voor/18,600. 
Voor het 2de perceel waren ingekomen 15 iusehrijvingsbil-
lctten. De minste iuschrijver was de heer .loost Dekker 
R z . , te Hardinvveld, voor /"14,2U0. 

Op t l April te llozcndaal: het bouwen eener beetwortel-
suikerfabriek voor tie heeren llavenswanij Ferekcn .liiger & 
Cie. Kr waren zestien iusehrijvingsbilletten ingeleverd, 
waarvan het minste was dat vau deu heef S. tien Bonter 
te Steenbergen, namelijk f 105,000. De heeren bestellers 
hebben zich dc guuuiug van het werk voorbehouden. 

Advertentiën. 

DIJKGRAAF E N HOOGHEEMKADEN van deu 
Lekkcndijk Bovendanu, zullen op Zaterdag deu 
27 Apr i l 1S07 aanbesteden: 

Het verhoogen en verzwaren van den 
Noorder-Lekdijk Bovendams over eene 
lengte van 10.000 ellen boven de Spoor
wegbrug te Kuilenburg, in 3 perceelen 
en in massa. 
Bestekken zijn op franco aanvrage a f 1 te 

bekomen bij den Boekhandelaar Jon. G. A N -
DRIKSSKN' te Wijk bij Duurstede. Inlichtingen 
worden gegeven door den Kameraar Jonkh. C . C . A . 
Ridder V A N RAI 'PARD te Utrecht en den Dijk-
meester E . G . WENTINK te Schalkwijk. Aan
wijzing den I7 d " ' en 24 s u ' " Apr i l 's morgens ten 
10 ure. 

Dijkgraaf en Hoogheemraden ran den 
Lekkendijk Bovendams, 

I. II. C. V A N H E N G S T , Dijkgraaf. 
J . C O C K ISLOMHOFF, Secretaris. 

B E C K E R &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmee t - en andere i n s t r u m e n 
t e n voor den W A T E R S T A A T , H E G E N I E , H E N A A N I . K O 

V A N S P O O R W E O E N en O P E N U A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s o n l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

U'itgegWen te Arnhem bij D. A. THIEME.—Hoofdrol-respondenten L . V A N R A K K E N E S ft C . te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G . W . V A N DER W I E L . 

Tweede jaargang, ff°.16 

tersebijDl geregeld iedernr'Zalerdag bij 
II. A . T H I E M E te A r n h e m . 

f'nj. per .'I maaiden Trait, p. f. f \.fi.1. 

20 April 1867. 

• e i abmirert lick m r e » jaargaig. 
M i e r l e i l i i i t e i l e i ƒ -,!0 per g e i m e i regel 

f" f -Ai mor zegel e l eel N*. 

WEEKBLAD voor A R C H I T E M , IffOTIEüRS, PABBIKAJYTEI, AAJWEJIERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A T V G E N D T J G r z 

Met tiodotvcrking van Or. T. TAN DOESBURG!!, C. J. TAS POORS, J, fi. VAN GENDT Jr., J. H. LELIMAN, H. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN ETSING A, H. P. VOGEL. 

(Bij deze courant behoort een bijvoegsel.) 

DE STAALGIETERIJ VAN KRUPP TE ESSEN. 

De volgende mededeelingen kunnen strekken 
tol aanvulling van ons vorig artikel, dat over de 
wereldberoemde fabriek van Krupp, in bet eerste 
nommer van dezen jaargang is opgenomen. Wij 
outleenen ze aan eenige artikelen van bet Me
chanic's Magazine, hetwelk zich bijzonder bezig 
houdt met de fabrikage van het gegoten staal 
le Essen. 

Eene eigenaardigheid van het in Krupp's fabriek 
in toepassing gebrachte systeem en de reden vau 
de groote uitkomsten, die daardoor verkregen 
wordeu , is daarin gelegen , dat alle nieuwe uitvin
dingen , verbeteringsplannen, nieuwe procédés en 
ook wijzigingen van reeds lang iu gebruik zijnde, 
aan eene strenge proef worden onderworpen, al
vorens zij op de fabriek worden ingevoerd. Tot dat 
einde is hij de werkplaatsen eene soort van proef
station ingericht, hetwelk van alle middelen vuor 
mechanische en chemische onderzoekingen voor
zien is. Aldaar zijn smeltpanuen van allerlei 
vorm en grootte, ovens, retorten eu wetenschap
pelijke apparaten van alle soorten voorhanden, 
waaronder verscheidene construction van Krupp's 
eigene vinding. 

Wanneer men de buitengewone schaal, waarop 
de ontwerpen te Essen tot uitvoering komen, in 
leiband beschouwt met de goede uitkomsten, die 
daarbij verkregen worden, kan men ze minder 
toeschrijven aau eene bijzondere wijze van werken 
(ofschoon die voorzeker ook wel is aan te wijzen), 
dan wel aan de voortreffelijke inrichting van het 
geheel en aan de gelukkige keuze van de aan
voerders en leiders der werken. 

Het gebouw, waarin de groote gietsels worden 
uitgevoerd, bevat iu zijne ovens ongeveer 1200 
siiieltpannen, waarvan er, naar mate van de 
grootte, van 4 tot 12 stuks in een oven geplaatst 
worden. Dc vormen, waarin het gesmolten me
taal wordt uitgegoten , bevinden zich op ééue lijn 
in een verdiept gedeelte en tusschen twee paar 
sporen, op welke laatste eene loopkraan werkt. 

De vormen zijn van gegoten staal en zonder 
uitzondering cilindervormig. Door middel van 
tappen en een sterken ketting zijn zij verbonden 
aan de machinerie, die door handenarbeid bewo
gen wordt. De binnenwerksche ruimte der vormen 
is verschillend ; zij kunnen van I tot 800 cente
naars metaal bevatten. De laatste vorm is de 
grootste, die men tot heden toe aantreft; niet 
onmogelijk is het echter dat in geval van nood
zakelijkheid ook deze grens nog overschreden 
wordt. De ovens zijn langs de wanden over de 
geheele lengte van het gebouw opgericht eu toe
gankelijk door onderaardsr.he galerijen, zoodat zij 
steeds geïnspecteerd kunnen worden. De personen, 
met het toezicht daarop belast, zijn buitengemeen 
geoefend en kunnen door het indompelen vuu eene 
lange ijzeren stang den graad van vloeibaarheid 

genoegzaam controleeren, De wijze, waarop'inen 
in Essen groote gietsels maakt, hebben wij reeds 
in het vorig artikel beknopt uiteengezet. Thans 
willen wij daarop iets uitvoeriger terugkomen. 

Bij de uitvoering van het gietsel is het in den 
grond der zaak daarom te doen, dat het gesmol
ten metaal in den vorm geleid worde zonder dat 
daarbij veel warmte verloren gaat, zonder dat 
plotsejijke storingen plaats vinden en zóó, dat de 
massa daarbij volkomen homogeen worde. 

Wanneer het staal tc spoedig afkoelt en hard 
wordt, vormt zich eene dunne, vaste huid aan 
de oppervlakte, die het proces afbreekt en de 
waarde van het gegoten stuk wordt daardoor aan
merkelijk verminderd en het gietsel in vele ge
vallen zelfs geheel en al onbruikbaar. 

De werkzaamheden, ten deze noodzakelijk, schij
nen zeer eenvoudig, doch kunnen slechts met goed 
gevolg verricht worden door personen, die eene 
zeer lange en voortgezette ervaring in het vak 
bezitten : elk werkman moet hierbij zijn bijzon-
deren plicht met bijna mathematische nauwkeu
righeid , bedaardheid en verstand vervullen. De 
opzichter bepaalt de stelling van den vorm en 
richt alles in dier voege in , dat deze door een 
zoo groot mogelijk getal ovens bediend wordt. 
Hij regelt de helling van den vloer tegen het 
verdiepte gedeelte of het kanaal, waarin de vormen 
staan. Op de helling worden kleine kanalen aan
gebracht, waardoor het vloeibare metaal in de 
gewone opening, welke zich aan het boveneinde 
van iederen vorm bevindt, geleid wordt cn welke 
dienen om het invloeien van het metaal in den vorm 
te regelen cu te matigen, opdat dit niet met te 
groote hevigheid plaats vinde. De kanalen ziju 
van gesmeed ijzer gemaakt en van binnen met 
vuurvaste leem bekleed, zoodat zij tegen ontzet
tende hitte bestand zijn en zich op geenerlei wijze 
verwijden, hetgeen inzonderheid aan den mond 
hoven den vorm zeer misplaatst zou zijn. De arbeiders 
zijn iu troepen verdeeld en ieder wordt belast 
met dat werk, waarin hij de meeste vaardigheid 
en geoefendheid bezit. Zoodra de opzichter het 
sein geeft, worden de nvens geopend en de arbeid 
vangt aan. Een der werklieden vat met eene 
groote tang eene der smeltpanuen, maar in stede 
van die zelf naar den vorm te brengen cn uit te 
gieten geeft bij ze over aau twee medearbeiders, 
die ze naar een tot dit doel vrij gelaten gedeelte 
van het giethuis vervoeren. In een gesloten gelid 
staan hier, twee aan twee, eeu aantal helpers , 
bijna iu militaire orde, die rustig de komst van 
de smeltpan afwachten. De pan wordt nederge
zet : de beide voorste personen van het gelid tre
den vooruit en grijpen ze aan met eene dubbele 
tang, voorzien vuu een wijden r ing , die ziel i 
den buik der pan legt eu baai- aldus in vertica
len stand houdt. Zoodra de pan in het bedoelde 
kanaal uitgestort i s , wordt zij door een koker 
naar cene kelderruimte onder den vloer van het 
giethuis verwijderd , znodat zij uit den weg komt. 
De vau hunnen last bevrijde werklieden doopen 

nu hunne tang in het water, om die af te koe
len , en plaatsen zich daarna weder op nieuw 
aan het benedeneinde van het gelid ; van liever
lede rukken zij nu verder op, al naar mate 
zich andere werklieden, die op gelijke wijze 
hun plicht gedaan hebben , onderaan plaatsen , 
totdat zij eindelijk weder vooraan staan en den 
arbeid op nieuw overnemen. Bij oppervlakkige 
beschouwing van dit systeem zofi men licht kun
nen denken, dat een groot gedeelte der werklie
den voortdurend ledig staat, terwijl er altijd 
slechts een paar aan het werk zijn, maar dit is 
niet zoo: de bewonderenswaardige regelmatigheid 
en organisatie van den arbeid voorkomen door
gaans elk onnuttig tijdverlies en doen een maxi
mum van arbeid in een gegeven tijd zonderde min
ste stoornis verrichten. Nauwelijks hebben de beide 
eerste werklieden het gelid met de volle smeltpan 
verlaten, of er wordt eene tweede smeltpan vóór 
het gelid gesteld en het naastbijstaaude paar ar
beiders volgt het eerste, en dit gaat onafgebroken 
aldus voort. Daar vooraf aan de werklieden be
paalde ingietkanalen ziju aangewezen, wordt elke 
verwarring of storing vermeden; die aan het eerste 
kanaal hebben zeker hun werk reeds volbracht 
als het laatste kanaal is bezet geworden, zomlat 
de volgende met de smeltpan naderende arbeiders 
liet eerste kanaal weder vrij vinden. Op deze 
wijze is er geen oimoodig oponthoud , geen alarm, 
geene storende misvatting te duchten. Men hoort 
slechts het geroep der werklieden, die in de ga
lerijen onder het giethuis de smcltpannen op 
het oogenblik, dat zij worden uitgenomen, van 
alle slakken en brandmaterialen ontdoen, en 
het commando tot het openen der ovendeuren. 
Door de langdurige gewoonte zijn nog vele voor-
ziehtigbeidsinaatregelen, die het gelukken van 
het gietsel bevorderen, bij de werklieden tot eene 
tweede natuur geworden, en weinige minuten 
tijd zijn alzoo voldoende, om den grootsten vorm, 
voor een gietsel van 800 centenaars, te vullen. 

De werklieden in Krupp's fabriek ziju meest 
uitgekozen personen. Om het werk steeds goed 
te doen gelukken, is inderdaad bij de uitvoering der 
groote gietsels een bijzondere graad van physicke 
en mnreele kracht bij de arbeiders noodig, maar 
zij worden er ook naar beloond , en men kan ge-
rustelijk aannemen dat die werkkring geenszins 
gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid is , 
wanneer zij zich , om zoo te zeggen, voor hun
nen arbeid geacclimatiseerd hebben. 

Onder gewone omstandigheden bedraagt de 
waarde der gezamenlijke ruwe of in bewerking 
zijnde gegoten stukken in Krupp's fabriek ruim 
een millioen thaler. Dit geheele gietsel wordt 

de fabriek zelve voor speciale en verschillende 
doeleinden bewerkt. 

Om de enorme massa's gegoten staal in den 
gewenscliten vorm te brengen en daaruit geschut-
loopen of massieve deelen voor reusachtige scheeps
machines te vervaardigen, is het noodig den 
beroemden grooten stoomhamer in beweging te 



brengen. Gelijk wij reeds in ons vorig artikel 
vermeldden, is dit de grootste der tot dusverre 
bestaande hamers en weegt het beweegbaar ge
deelte 1200 centenaars. Alleen het vernuft 
van den bouwmeester kon het mogelijk maken 
zulk een hamer door eene nog reusachtiger con
structie te overtreffen. Wanneer wij de elders 
aanwezige groote stoomhamers beschouwen, ko
men wij tot de volgende slotsom. De lirmu Petin 
& Guudet heeft een hamer van ongeveer 31 4 
centenaars, die van Creusot & Gucrigny een 
van ongeveer 270 centenaar», en in Engeland 
is het gewicht van den grootsten stoomhamer niet 
dan meer 450 centenaars. Uit de volgende gege
vens kunnen onze lezers zich een denkbeeld van 
Krupp's reuzenhamer vormen: het beweegbare 
deel des hamers is 12.51 Eng. voeten lang, 
5.21 voet breed en 4.1 voet dik. Berekent men 
het gewicht van een kubiek voet van het metaal 
op 460 pond, dan is het theoretische gewicht 
iets meer dan 1200 centenaars. 

In 1859 kwam Krupp op het denkbeeld, dat 
bij de bewerking van groote massa's staal een 
reuzenhamer bijzonder nuttig moest zi jn, en de 
uitvoering volgde dit denkbeeld op den voet. Had 
Krupp toen willen toegeven aan de bedenkingen 
van andere deskundigen, dan was in ieder geval 
de uitvoering van het grootsche plan achterwege 
gebleven. Men schudde het hoofd over dit plan 
en geloofde niet aan het welslagen. Men was 
van gedachte dat, al mocht hel mogelijk zijn een 
zoo bovenmatig grooten hamer le maken, hij 
toch bij den eersten slag zich zeiven in stukkeu 
zou splijten of althans onbruikbaar worden, zoo
dat de voortzetting van het werk zou worden 
belet. In weerwil van die bedenkingen en be
zwaren begon Krupp den banier te maken eu 
de voltooide machine bewees hoe goed hij ge
zien had. 

De hauierklos rust op een driedubbel funda
ment. Het onderste is een sterk en stevig sa
mengesteld timmerwerk: dwars daarover heen 
liggen een aantal reusachtige eiken stammen; 
hierop zijn wederom gegoten ijzeren, stevig met 
bouten vereenigde cilinders geplaatst, door welke 
eindelijk de fundamentplaat van het aanbeeld gedra
gen wordt. Het aanbeeld sUiat niet vast, maar is 
beweegbaar en wordt gestadig door een nieuw 
vervangen. De noodzakelijkheid voor deze gedu
rige vernieuwing van het aanbeeld ligt in het 
feit, dat het steeds na kortstondig gebruik door 
de geweldige slagen, die er op vallen, vernield 
wordt. Buitendien moet uien ook aanbeelden van 
verschillende gedaante gebruiken voor de ver
schillende vormen der voorwerpen, die door den 
hamer gesmeed worden. Hondom het aanbeeld 
is eene ledige ruimte van omstreeks 10 voet 
gelaten, en deze ongewone, doch zeer doeltref
fende , inrichting is met het oog op den stand 
van de draagkolonunen des hamers gemaakt. 
Deze kolommen staan 22 voet van elkander en 
vormen eene soort van arcade van 10'/., voet 
hoogte. De kracht der slagen wordt door eene 
valhoogte van omstreeks i) voet verkregen. De 
kolommen zijn van gegoten ijzer; zij hebben eene 
metaalstcrkte van O 5 / , duim en een omtrek van 
19.39 voet. Op het vlakke boveneinde rusten 
de horizontale leggers, die den hamer in eene 
verticale richting moeten houden. Deze leggers die
nen meer tot het bewaren van de verticale richting 
dan wel tot bevestiging der constructie. Hoewel 
het moeielijk is zonder teekening eeu nauwkeurig 
denkbeeld van de constructie te geven, kan 
men er toch dit van zeggen dat de samenstelling 
van den hamer van Krupp eenige overeenkomst 
heeft met die van een gashouder. 

Een der belangrijkste deelen van de construc
tie des hamers is de fuudeering daarvan, welke 
geheel afgescheiden is van die van bet aanbeeld. 
Daardoor wordt de terugstoot slechts zeer zwak 
overgebracht op de constructieve deelen der ma
chinerie.Het is buiten twijfel, dat het welslagen 
van het plan hoofdzakelijk aan deze vei nuttige 
voorzorgsmaatregelen is toe tc schrijven en dat 
zonder deze de voorspelde mislukking, die men als 
een noodzakelijk gevolg beschouwde van de ver
nielende werking der vreeselijke trillingen , in
derdaad zoude hebben plaats gevonden. De be
weegbare deelen der machine zijn op kolommen 
bevestigd , die op een geïsoleerd fundament rus
ten. De doorsnede van den cilinder is 0,03 voet, 
voorzeker eene aanzienlijke grootte. Met uitzon
dering van de ijzeren kolommen en eenige vaste 
stukken zijn alle afzonderlijke deelen gemakkelijk 
te verwisselen, waartoe steeds duplicaten bij de 
hand zijn, om nadeelige stoornis, die uit het breken 
van eenig deel kon voortvloeien, te vermijden. Zoo 

is ook steeds een tweede cilinder voorhanden. 
om iu de plaats te treden van dien, welke inde 
machine gebruikt wordt, zoodrsi zich bij dezen 
laatste toevallig gebreken mochten voordoen. Ook 
is er een tweede hamerbluk aanwezig, om bet 
beschadigde in de machine terstond te vervangen. 
Dit gebeurt echter zelden ; slechts eenmaal kun 
het blok de slagen niet wederstaan en sprong 
het weg. Vóór het humcrlokaul staan eene groote 
hoeveelheid aanbeelden op eene rij geplaatst en 
in hunne onmiddellijke nabijheid ligt als zeld
zaamheid het gebroken bamerblok. Opmerkelijk 
is het , dat de scheur niet iu het werkelijk 
slaande deel ontstond, maar iets hooger, kort 
bij eeu der tappen, die het blok in ziju schoen 
bevestigen. Door een gebrek daar ter plaatse 
aanwezig, hail het scheuren of het springen van 
bet blok in de onmiddelijke nabijheid der tap 
plaats. 

Het bamerblok bestaat niet uit één stuk en 
het maken daarvan was niet de laatste zwarigheid, 
die overwonnen moest worden, liet benedenste 
slaande deel is van gegoten staal gemaakt eu 
zoodra dit deel in deu vorm half afgekoeld is, 
wordt de vorm verder geheel met gesmolten ijzer 
gevuld , hetwelk zich bij het stollen vast met het 
gietstaal verbindt. Alle tot den hamer behoorende 
deelen worden, evenals die der overige groote werk
tuigen , op de fabriek van Krupp zelve vervaardigd, 
en eene groote ijzergieterij voldoet auu de be
hoeften der gansche inrichting. Behalve andere 
kleinere ovens heeft zij eenige kocpelovens, van 
welke ieder 1000 centenaars metaal bevatten kan. 
De zorgvuldige keuze van de ertsen, die eerst 
na voorafgaand chemisch onderzoek gebezigd wor
den eu de behandeling van het smelt- en giet-
proces hebben te Essen uitkomsten opgeleverd , 
die men elders nog niet heeft kunnen verkrijgen. 
De buitengewone grootten en de massa der giet
sels worden alleen in de fabriek van Krupp ge
vonden. 

Men moet evenwel niet gelooven , dat de voort
brengselen uit dc fabriek van Krupp zich alleen 
door hunne grootte en hun omvang onderschei
den ; er kunnen ook gietsels van groote fijnheid 
en scherpte uitgevoerd worden. Als voorbeeld 
hiervan toont men op de fabriek o. u. eene ge
goten plaat, waarop in basreliëf de voornaamste 
tijdperken der geschiedenis van Duitschland voor
komen. Dit kunstwerk is uit één gietsel ver
vaardigd , en niet door vijlen of uithakken opge
zuiverd; men ziet daarop kerken, kasteelen , graf-
teekens en openbare gebouwen met bewonderens
waardig lijne cn scherpe omtrekken , zoouls men 
dit nauwelijks van gegoten ijzer, waaruit het 
geheele stuk bestaat, verwachten zou. Gedurende 
een jaar was de uitvoerende kunstenaar met de 
vervaardiging van den vorm bezig. Bovendien 
aanschouwt men er nog eene versierde klok, 
die niet eeue schoone guirlande van fuchsia 
omgeven i s ; een luchter niet gebladerde takken 
en verscheidene aardige stukken huisraad van 
hetzelfde materiaal, wier samenstelling die van 
het brons zeer nabij schijnt tc komen en die van 
bet zink overtreft. 

Om nog eens terug te komen op den grooten 
hamer, kau opgemerkt worden , dat al zijne dee
len buitengewoon sterk en massief zijn cn dut 
zelfs de muren vuu het gebouw, waarin hij 
staat, eene meer dan gewone stevigheid heb
ben. De tr i l l ingen, die door een slag des ha
mers veroorzaakt worden, zijn op verren afstand 
waar te nemen, en de doffe slagen, die men 
te midden van het luide gedruisch der vele ma
chines hoort, geven te kennen, dut de '.groote 
hainei' ' aan zijn reuzenarbeid is. 

Toen de hamer eenmaal in 't werk gesteld 
was , peinsde de geniale bouwmeester Krupp er 
op om de machinerie er vau meer volkomen te 
inakeu , voornamelijk ook met betrekking tot de 
beweging der te bewerken massa's. Aan ieder 
der vier hoeken vun den hamertoestel is eene 
beweegbare kraan aangebracht, die ecu last vuu 
ruim 1000 centenaars dragen kan. Om zeker 
te zijn, dat elke van die kranen eeue gloeiende 
inetaalmussa van dat gewicht in ieder yevnl kon 
dragen, zijn zij vooraf met lasten van omstreeks 
10.000 centenaars beproefd. 

Dicht bij iedere kraan staat een oven waar
van de bodem op sporen beweegbaar is. Deze bodem 
bestaat uit eeue lowry, die met vuurvaste 
steenen belegd is en door kleine massieve rade
ren gedragen wordt, zoodat hij van en naai
den oven kau verplaatst worden. Het gietstuk 
wordt door eene locomotief naai- het lokaal 
vervoerd, daarna door middel van eene der 
kranen op de vooruitgeschoven lutvry gehescheu 

en deze onder den oven geschoven. De oven 
is omstreeks 8 voet breed en 10 voet diep. 
Zuudra het gietstuk den voor het smeden ver-
eischten h i i l e . - . . i i i . | bereikt heeft, wordt de 
lutvry weder vooruitgeschoven en het gloeiende 
stuk door middel der kraan op het aanbeeld 
des hamers gehescheu, waarop dau diens sla
gen vallen. Het since.[proces zelf wordt uitge
voerd met de regelmatigheid, orde, discipline 
eu zekerheid, die bij alle werken op Krupp'-. 
fabriek heertenen. Het uitsmeden van de enorme 
massa's gegoten staal is het hoofdwerk van 
Krupp, waarop hij trotsch mag zijn. Over hel 
proces zelf, zooals dit bij eeu blok gego
ten staal van meer dun 800 centenaars in 
zijn werk gaat, deelen wij wellicht later iets mede. 

A A N V R A G E N OM CONCESSIE VOOR E E N E 
WATERLEIDING TE ' S - G R A V E N H A G E . 

Het rapport over de aanvragen om con
cessie voor het aanvoeren van drinkwater te 
's-Gravenhage, van den generaal-majoor ingenieur 
J. 1'. Delprat met de daarbij behoorende be
scheiden , is voor rekening der gemeente gedrukt 
en aan de belanghebbenden rondgezonden. Deze 
brochure bevat het rapport over de aangeboden 
aanvragen als : 

heer VV. .1. Miller van Londen, 
heeren Joseph Kincaid, J. P. 

D. Barnet, mede te Londen. 
J. Vierling te 's-Gra-

I. Van den 
II. Van de 

Roberts en W. 
III. Van den heer M . E 

ven hage. 
IV. Van de 

F. 
R. heeren J. C. de Roode en J . 

Nievergeld te 's-Gravenhage. 
V . Van de heeren II. de Veer c. s. te Delft. 
VI. Van de heeren C. J . G. baron van Har-

diibrock c. s. 
En eindelijk eene nota van den inspecteur 

van den waterstaat J. A. Beijerinck over de voor
ziening in de behoefte aan goed drinkwater. 

De heer Delprat behandelt iu zijn advies 
eerst de vraag, of de voorgestelde waterleidin
gen goed drinkwater en in voldoende hoeveel
heid kunnen leveren ; de daartoe voorgestelde 
bronnen zijn: water uit den Jtijn bij Valkenburg 
en water uit de duinen, gelegen tusschen 's-Gra
venhage en Katwijk. — Hij laat het Maaswater 
buiten beschouwing, deels omdat het door geen 
der aanvragers is voorgesteld, maar ook omdat 
Z . E d . het minder «wenscbelijk acht uit die 
bron te putten, ook zelfs dau indien men de 
afkeer, daaromtrent bij velen bestaande, voor 
een deel als vooroordeel mocht beschouwen." 

Het water uit de geprojecteerde plaatsen voor 
de waterleiding is op verzoek van den heer Del
prat door deu hoogleeraar E. II. Van Buumhauci-
ondertocht; en wel het duinwater uit plaatsen, 
waar geen veen werd gevonden, uit plaatsen 
waar eeue dunne veenlaag ligt en uit den Rijn 
bij Valkenburg. Ofschoon eene volkomen be
trouwbare vergelijking niet wel was te verkrij
gen, door de groote hoeveelheid sneeuwwater 
in Februari gevallen , bleek toch ontwijfelbaar , 
dat zuiver duinwater boven Rijnwater te verkie
zen was. De hoogleeraar Vau Baumhauer is 
vau oordeel , »dat voor het voorzien van de stad 
's-Gravenhage van goed drinkwater, tevens ge
schikt tot wussching met zeep , moet worden 
aanbevolen het water uit de duinen op de plaats, 
waar geen veen i s ; dat dit water in samenstel
ling bijna geheel overeenkomt met het duin
water der Anisterdaiusche Duinwater-maatschappij, 
waarvan de goede hoedanigheden door een lang
durig gebruik zijn geijkt; dat door liltratie de 
in het veen voorkomende opgeloste zelfstandig
heden niet kunnen worden verwijderd, zoodat 
van het gebruik van Veenwater geene spraak kau 
zijn en eindelijk, dat het water van den Rijn bij 
Valkenburg bij het water uit de duinen ver 
achterstaat." 

Verder treedt de heer Delprat in een onder
zoek naar de hoeveelheid water, die uit de dui
nen te trekken is , gegrond op de hoeveelheid 
gevallen regen, zoowel in droge als in natie 
jaren, zijnde de eenige bron van bet iu de dui
nen aanwezige water. De zaakrijke eu uitvoerige 
verhandeling, gevoegd bij de aanvrage van de 
heeren De Veer c. s., bevut hieromtrent onder
scheidene wetenswaardige opgaven en opnemin
gen van den heer Stieltjes en den ingenieur 
l ienket , welke als basis voor hunne bereke
ning dienen. — lu het rapport worden deze ver
geleken met de resultaten van de Amsterdamsche 
waterleiding, eu eindelijk met de waarnemin
gen aan deu Helder en te Halfweg gedaan, 
waaruit het besluit volgt dat in de duingrondcii 

tusschen het Scheveningsche kanaal en den Was-
senaarschen slag zelfs in de droogste jaren 8 u 
10,000 kub. el water is te verkrijgen. 

Verder treedt de lieer Delprat in beschou
wingen over de beuoodigde hoeveelheid water, 
eu stelt dat het water moet voorzien in de be
hoefte aan: 

I". Spijsbereiding en drank. 
2°. Reiniging, wasschen en dergelijke be

hoefte in de woningen. 
3°. Schoonmaken en besproeien van straten, 

doorspoelen van riolen tot afvoer der schadelijke 
stollen uit woningen en straten. 

Uit onderscheidene opgaven ziet men dat, het 
getal inwoners van 's-Gravenhage op 100,000 
stellende, volgens de waarnemingen van den Zwit-
serschen ingenieur A . Biirkl i 6,800 kub. el daags 
noodig zouden zijn en volgens de consumtie 
der Amsterdamsche maatschappij 2,800 kub. el. 
Tot het doorspoelen der riolen wordt gerekend 
geen water uit de leiding noodig te zijn, daar 
hierin uit den boezem van Delfland kan voor
zien worden, terwijl het verbruikte water der 
huizen genoegzaam wordt gerekend voor het 
schoonhouden der leidingen naar de riolen. 

Evenzoo wordt gerekend dat voor het door
spoelen der riolen van Scheveningeu genoegzaam 
water uit het kanaal aldaar kan worden opge 
pompt; zoodat het blijkt, dat men met 0 ii 
7000 kub. el duinwater per dag iu de beboet 
ten, onder 1 eu 2 genoemd, ruimschoots zal kun 
nen voorzien , zelfs iu de droogste jaren , zooals 
er slechts een enkel paar in eene eeuw voor
komen. 

Op deze grondslagen treedt de heer Delprat 
iu een onderzoek uaar dc aanvragen om con
cessie. 

I. Wordt die van den heer Miller te Londen 
onderzocht, doch daar deze geene plannen heeft 
ingezonden en de inzending afhankelijk schijnt 
gesteld te hebben van liet vooruitzicht op con
cessie , terwijl de door B. en W. bepaalde 
termijn van drie op vier jaren wordt gesteld, 
wordt deze aanvrage geacht voor geene toewij
zing vatbaar Ie zijn. 

II. Volgt die vun de heeren Kincaid c. s. te 
Londen. Deze aanvragers stellen voor het water 
te verkrijgen uit diepe putten in het duin tus
schen deu Wasseiiaai'scheu slag en Loosduineii. 
Vau dc hoedanigheden van dit water, dat zich 
door frischheid, gemis van waterplanten, enz. 
zou onderscheiden, wordt hoog opgegeven , maar 
aan de hoofdzaak : het bekomen vau drinkbaar 
water uit de putten, wordt echter met reden 
betwijfeld, wanneer die de verlangde hoeveel
heid moeten leveren. Daar echter bovendien 
nog wijzigingen in de gestelde voorwaarden 
worden gevraagd , blijft ook deze aanvraag ver
der buiten concours. 

De III' aanvraag, die vau den heer M. J. E. 
Vierling te 's-Gravenhugc, stelt voor, het water 
uit den Rijn bij Valkenburg te nemen. Hij is 
echter ook bereid het water uit het hart der 
duinen te nemen, indien dit mocht verlangd 
worden, doch stelt zich in dat geval niet ver
antwoordelijk voor het leveren der vereischte 
hoeveelheid. 

Geene wijzigingen in de gestelde voorwaarden 
worden voorgesteld; hij wil echter het water 
voor den publiek en dienst leveren tegen 15 cent 
de kub. el, zullende die betaling niet minder dau 
ƒ 10125 'sjaars mogen bedragen. De berekening 
van het beuoodigde voor den piiblieken dienst wordt 
door den heer Vierling opgegeven. De berekening 
door den heer Delprat gemaakt toont aau, dat er 
jaarlijks 238.200 kub. el zouden noodig ziju, 
die berekend tegen ƒ 0.15 per kub. el, eene toe
lage zouden vorderen van ƒ 3 5 . 7 3 0 , hetgeen als 
te bezwarend voor de gemeente is te achten. 

Uit de rV** aanvraag, die van de heeren J. C. 
de Roode en J. R. F. Nievergeld, blijkt dat zij 
bereid zijn de waterleiding in twee jaren in wer
king te brengen. Zij stellen zich voor het wa
ter te trekken uit eene oppervlakte duin groot 
500 bunders. Zij stellen voor dit water door 
druirieerbuizen op te zamelen, die 1 el onder 
den grond liggen , terwijl uit de grondboringen 
van de heeren de Veer c. s. blijkt, dut zij in 
de natte maand Augustus 1800 het water op 
150 ii 2 el vonden, terwijl de boringen op ver
zoek van den heer Delprat iu Maart 1807 gedaan, 
eveneens het water op 2 el onder den grond 
aanwezen. Wanneer men dus door druineerbui-
zen het water wi l verzamelen, moeten die pijpen 
zeker veel dieper liggen, terwijl alsdan toch al 
het regenwater op 500 bunders vallende, het 
benoodigde water niet kan leveren. Dc aanvra

gers stellen zich dan ook voor het ontbrekende 
water uit putten, tot op 4 el (!) beneden Delf-
lamls hoezempeil reikende, te trekken. Zij meenen 
op die diepte eene onuitputtelijke waterbron aan 
te treffen, zullende volgens hen een put van 
2500 vierk. (dien oppervlakte, de verlangde water-
hocveelheid leveren. Daar nu de diepte van 4 
el onder DP. het aanvoeren van het water uit de 
veenlaag noodwendig tengevolge moet hebben, 
zoo kan die aanvrage niet geacht worden te 
voldoen aan de levering der verlangde hoeveel
heid goed en gezond drinkwater. 

V. De aanvrage der heeren De Veer c. s. 
le Delft bevat het plan voor eene waterleiding 
's-Gravenhage— Leiden en Delft, waarvan het 
gedeelte 's-Gravenhage aan het bestuur wordt 
aangevraagd. 

Zij stellen zich voor het water te nemen uit 
de duinen tusschen Scheveningen en Katwijk, 
over eene oppervlakte van 230O bunders. Dc 
hoeveelheid water, uit die gronden te trekken ge
durende twee achtereenvolgende droge jaren, 
stellen zij op 4800 kub. el daags, waarvan i voor 
's-Gravenhage zou bestemd zijn, alzoo 2740 kub. 
el daags of 34 kan per hoofd, bij eene bevol
king van 80.000 zielen. Wanneer men dc bevolking 
op 100.000 zielen stelt, verkrijgt men 27.4 kan 
per hoofd, overeenkomende met de hoeveelheid, 
waarmede men in de behoeften van Amsterdam 
in de droogste tijden voorziet. 

Het blijkt uit het plan niet op welke wijze de 
wuterverdeeling tusscheu 's-Gravenhage en Delft 
kan geschieden , hetgeen wel eens tot moeielijk
heden kan leiden. 

Op de kaart bij de aanvrage gevoegd, is de 
loop iler waterleidingen aangegeven. Zij be
staan uit kanalen van verschillende breedte ; de 
kanalen aan de landzijde zijn 3.50 el in den bo
dem; aan de zeezijde 2 el. Dc bodem op het 
laagste punt bij de uitpomping is gesteld op 1 
el onder AP . of 0.70 el DP. 

Voor de voldoening aan de door het bestuur 
gestelde eischen verlangen dc aanvragers eene 
subsidie van ƒ12000 'sjaars gedurende 20 jaar, 
of wel eene rentegarantic vau 5 ten honderd , 
dat is ƒ75 .000 op een kapitaal van ƒ I ..'.00,000 
gedurende 10 achtereenvolgende jaren. 

De VI ' 1 ' aanvraag is die van de heeren Har-
denbroek c. s. voor den aanleg eener waterlei
ding uit de duinen tusschen het Scheveningsche 
kanaal en den VVassenaarschen slag tegen eene 
jaarlijkscbe bijdrage van de gemeente van 
ƒ20 .000 gedurende twintig jaar. 

liet water wordt verzameld iu eene leiding 
ongeveer als die van dc heeren De Veer c. s. 
De bodem van de waterleiding is gesteld op 1.50 
(d onder DP.; het kanaal zal op den bodem breed 
zijn 3 el. Dc aanvragers hebben in eene later 
ingezondene memorie medegedeeld , dat de door 
hen in gebruik te nemen oppervlakte duin be
rekend wordt op 2700 bunders en de daaruit 
te ontleenen hoeveelheid water gesteld op 11.854 
kub. el daags. Neemt uiun nu hier de droge 
jaren in aanmerking, dan stellen de aanvragers 
de te verkrijgen wuteihoeveolhcid te groot. 

De tocleiiliugskanalen, hij de heeren De Veer 
c. s. gesteld op eene diepte van 0.76 el • DP., 
worden hier aangenomen op 1.50 -f D l ' . Be
staat dus bij de aanvrage De Veer c. s. de vrees 
dat men iu het veen water zal komen , dan is 
dit gevaar hier veel grooter; de ondervinding 
en eene menigte grondboringen zullen echter 
over dc diepte uitspraak moeten doen ('). 

De aanvragen, door Burgemeester en Wethou
ders aan het onderzoek van den heer Delprat 
onderworpen, brengen hem tot het volgende advies. 

I". De (tuingronden tusschen het Schevening
sche kanaal en den Wasscnaarscheii slag kunnen 
in de droogste tijden eene voldoende hoeveelheid 
goed , drinkbaar water voor de gemeente 's-Gra
venhage leveren, ook zelfs indien de bevolking 
dier gemeente zonder Scheveningen klimt tot 
100.000 hoofden. 

2". De aanbiedingen lot den aanleg van wa
terleidingen onder 1, I I , III eu IV behandeld, 
zijn óf te onvolledig beschreven, om ze te kunnen 
beoordeelen , óf stellen middelen tot watcraun-
voer voor, onder omstandigheden, die het ver
krijgen van goed drinkwater voor het minst zeer 
onwaarschijnlijk maken. De geldelijke voorwaar
den aan die aanbiedingen verbonden, zijn behalve 
die van I bezwarender dan die van V. 

3". De aanbiedingen V en VI, zijnde die der 

(*) De diepere ligging der tocleidiugskanalcn doet ons de 
zekerheid tot het bekomen vau goed drinkwater in twgfel 
trekken. 

Redactie, 

heeren De Veer c. s. te Delft, en Hardenbroek 
c. s. te 's-Gravenhage, geven het gegronde voor
uitzicht, dat door de voorgestelde werken aan de 
veroischteii van eene behoorlijke waterverzorging 
voor 's-Gravenhage zal voldaan worden. 

Wel zal daarbij wellicht in de droogste jaren 
niet de hoeveelheid geleverd worden, welke men, 
althans in sommige buitenlandschc steden, voor 
eene volkumenc voorziening in alle waterbehoef
ten en dus ook voor het doorspoelen der riolen 
noodig acht, maar daar de plaatselijke gesteld
heid alhier eene onbepaalde hoeveelheid boezem
water tot die doorspoeling beschikbaar stelt, 
zoo kan dit niet opwegen tegen de bezwaren, 
welke men ontmoet bij het ontleenen van water 
uit ruimere bronnen, zooals de Maas bij Rot
terdam , of deu Rijn bij Valkenburg. 

4°. De beide genoemde aanvragen V e n VI komen 
iu hoofdtrekken geheel met elkander overeen ; er 
is dus uit een technisch oogpunt geen bepaald 
voordcel aan eene dezer aanvragen boven de an
dere toe te kennen; beiden zijn aanbevelens
waardig en geven bij behoorlijke uitvoering, het 
gegrond vooruitzicht aan, de gemeente met eene 
voldoende hoeveelheid goed, gezond drinkwater 
te zullen voorzien. Aan de aanbieding der heeren • 
De Veer c. s. is wegens dc samenvoeging van 
den wateraanvoer voor Delft met die voor 
's-Gravenhage het bezwaar verbonden van eene 
moeielijk te regelen wuterverdeeling tusschen 
de beide gemeenten, waardoor in het vervolg 
verwikkelingen kunnen ontstaan, die beter te 
ontwijken ziju ('). 

5 0 . Uit een zuiver geldelijk oogpunt is de 
aanbieding der heeren De Veer c. s. voordeeliger 
dan die der heeren Hardenbroek c. s. : eerstge-
noeinden vragen ƒ 12,000 'sjaars, en laatstge
noemden ƒ 20,000, beide gedurende twintig 
jaren. 

Berichten en mededeelingen. 

Amsterdam. Door het gemeentebestuur is 
aan deu Raad het voorstel gedaan tot oprichting 
van een ziekenhuis met 400 bedden aau den 
Stads Tiniinertiiiii cn van eene afzonderlijke in
richting voor 80 kraamvrouwen, waarvan de 
kosten respectievelijk op ƒ 7 2 0 . 0 0 0 en ƒ 160.000 
geraamd worden. In verband met dit voorstel 
zou het Buitengasthuis vervallen en het Binnen
gasthuis verbeterd worden. 

Over het mede door burgemeester en wethou
ders ingediende vooistel tot uitbreiding der stad 
spreken wij nader. 

Rotterdam. Bij de gemeentewei-ken van deze 
stad wordt een onder-opzichter op eene jaarwedde 
van ƒ 500 tol ƒ 700 gevraagd. Bij de kennis van 
straatwerken wordt bedrevenheid in timmer- en 
metselwerken verlangd. 

Utrecht. Voor het onderzoek naar het on
geval aan den vierden gashouder hebben de hee
ren Lebret, Delprat en Wolfson zich in commissie 
gesteld. De eerste is blijkens ons vroeger be
richt door dc gemeente benoemd; de generaal 
Delprat van wogc de fabriekanten, de ijzergieterij 
de Prins van Oranje en door deze beiden is de 
heer Wolfson , directeur der grofsmederij te 
Leiden, verkozen. 

Haarlem. Op den 24"™ dezer zal door den 
raad van toezicht op de spoorwegen de lijn Haar
lem— Alkmaar worden geïnspecteerd. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 
D i n s d a g , I S A p r i l . 

Ten I S ure, iu het raadhuis van Zoetcrmeer: het onder 
profil brengen eu begrinden van onderscheidene wegen, 
onder de gciueeuteu Zoctermeer , Zegwaart en Stompwgk, 
ter gezamenlijke leugte van omstreeks 6600 ellen, beuevens 
het vernieuwen vuu drie daarin aanwezige brnggen. 

Ten 1 ure, tuin het bureau in de Diergaarde te Rotter
dam : het bouwen van eeue brug enz., aau de kruiskade. 
Het maken van hokken voor Moufflons en een ijskelder. 

W o e t u d s u r , 14 A p r i l . 

Ten 10 ure, iu het logement van G . .Maas, te Hellevoet-
sluis: lo. het eenjarig ouderhoud van de metsel- eu tim
merwerken ; 2o. het eeujarig onderhoud vau de aardewerken 
en beplautiugen; 3u. het herstellen vuu dakeu; -lo. het her
stellen vau bekleediugsmureu. Alles ouder het beheer der 
genie te Hellevoetaluis. 

Ten 11 ure, in bet hotel de kllomp, te H u s c u e d é : het 
inakeu der fundeeringswerken voor een gashouderkuip met 
anduitput op het terrein van de gasfabriek; te Enschede. 

I I 
• 

(*) Het was dus voor de genieeute 's-Gravenhage wen-
schehj'k, dat de aanvragers maar van Delft afzagen; wellicht 
heeft eeue groote deelneming hun dit belet. 
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Ten 1* ure , aan het kantoor ilcr Ned. Hou»-Maatschappi j 
Hoogesluis W fi64, te Amsterdam: liet dempen van het 
Auistelgrachtje , met bijbohuorend riool volgeus tockcuiiig. 

Ten • ure, ten raadhuize tc Rotterdam : liet afbreken vau 
eene nagenoeg nieuwe ijzeren ophaalbrug, «taande aan de 
gedempte Boterslout hij de Meent. 

I l s n d e r d a g , 2 5 A p r i l . 
Ten f l ' / j ure, aan het lokaal van het prov. bestuur te 

's Hage: het graven van de ringvaart en het maken vnu 
den ringdijk laugs den zuidelijken cn zilidoostclijkcu oever 
der plasseu iu de gemeenten Nieuwcrkerk u/d. Ussel , Ca-
pelle n;d. Ussel cn Kralingen, der provincie Zuid-Holland, 
en zulks in vier perceelen en iu massn. 

Ten l x ure, in het lokaal van het ministerie vnu biu-
iieulnndsehe zaken te 'sllage: het inkepen, vlakken en 
kreosutccreu tc Dordrecht van 120,000 stuks dwarsliggers 
en dc levering van 1,000,000 Nederlandsche ponden kreo-
sootolie, in twee perceelen. 

Ten I X ure, ten huize van W . Hacker tc AlmeloI het 
maken der fundeeringswerken voor eeu gashouilcrkuip met 
ufsluitput, op het terrein vnu de gasfabriek te Almelo, 

Ten 12 ure, iu het lokaal van het departement vnu ma
rine te 's l lage: het leveren van ecu eu zestig hnrdslccuoli 
voetstukken en drie hnrdsteeneli dorpels, tot fundecriug van 
eenen ijzeren kustliehttoreu, op tc richten op het eiland de 
Noordwnohter, (.lavnzec.) 

V r i j d a g , X B A p r i l . 
Ten I I ure, in het Vosje te Amsterdam: lo. het eenja

rig onderhoud van de kazernen, stallen, magazijnen enz. te 
Haarlem: en 2o. dat der kazernen , magazijnen enz. te Hoorn : 
beide ouder het beloer der genie te Amsterdam. 

Ten 11 ure, in het logement de Roskam te Weesp: lo. 
het eenjarig onderhond der werken te Muiden en te Weesp; 
2o. het eenjarig onderhond der werken van de forten eu 
redoutes. Beide onder het beheer der genie te Weesp. 

Z a t e r d a g , SS A p r i l . 
Door Dijkgraaf en Hoogheemraden van den bekkendijk 

Bovcudnms: het verhoogeu eu verzwaren van den Noordcr-
Ukdijk llovendams over eene lengte vau 10,000 ellen boven 
de Spoorwegbrug te Kuilenburg, ui 8 perceelen en iu massn. 

M a a n d a g , K I A p r i l . 
Ten 10 ure, in het Café Restaurant bij I.. Cordens te 

'sliosch: lo. het eenjarig onderhoud der werkeu; 2o. liet 
eenjarig onderhoud van de kazernen, stallen en magazijnen ; 
So. het eenjarig onderhoud der werken te Crevccoeur, aan 
de Hlaauwe' Sluis eu van Nieuw St. Audries; eu 4o. het 
herstellen van bruggen te 's Bosch; alles ouder het beheer 
der genie te 's Bosch. 

Ten 11 ure. in het logement de Keizerskroon op dc Stroo-
inarkt te Deventer: lo. het eenjarig onderhoud der werken 
te Deventer; 2o. het eenjarig onderhoud van de kazernen, 
stallen en magazijnen tc Deventer; So. het eenjarig onder
houd van de kazerue enz. te Zwolle; <k>. het eenjarig onder
houd van de kazerne enz. tc Kampen ; alles ouder het be
heer der genie te Deventer. 

Ten 12 ure, iu het logement het Wapen vnn 1'trecht op 
de Varkcusmarkt tc Amersfoort: lo. het eenjarig onderhoud 
vau de kazernen, stallen, ningazijneu enz. te Amersfoort; 
eu 2o. het eenjarig onderhoud der werkeu op de legerplaats 
bij Milligeu ; beide onder het beheer der genie te Amers
foort. 

Ten 1 ure, op het raadhuis te 's l lagc: het vernieuwen 
van eenige kaaimuren eu sehoeiiugcu. 

Op het raadhuis te Moordrecht: de vergrooting der school 
en onderwij seriwoning in die gemeente. 

D i n s d a g , 3 0 A p r i l . 
Ten 11 ure, iu het Hotel de l'aris, bij de Wed. A . de 

Kroon te (leertruideuberg: het eenjarig onderhoud van de 
kazernen enz., ouder het beheer der genie tc Oeertrui-
denberg. 

W o e i t f t d M K , I M e i . 
Door de heeren Euthovcu & Co., te 's-llnge: liet leveren 

van het henoodigde glas, alsmede het verwen vnu de over
dekking der beurs te Rotterdam. 

Teu I X ure, ten raadhuize te Arnhem: lo. het leveren 
vau gewasschcu cn ougewasseheu grind; 2o. het leveren eu 
leggen van escouzijiische bnudstukkeu voor voetpaden; 3o. 
het leveren van een nieuw brugschip: eu 4o. het leveren 
eu stellen van een ijzerhek vuu de hoogere burgerschool. 

U o n d c r d a s , X M e i . 
Iu eeu der lokalen van het iniuisterie van binnenlandsche 

zaken te 'sl lage: het bouweu van eene dubbele schutsluis 
aau den mond van het kanaal door Walcheren, en liet ver
richten vau eenige groud- eu verdere werkeu bij Vlissingen. 

V r i j d a g . 3 M e i . 
Ten IX ure, aau hét gebouw van het prov. bestuur te 

Arnhem l het herstellen, begrinden, opmaken en tot 31 De
cember lö(i7 ouderlioudeu van dc Dreumelsche Straat, de 
Vorensche eu lleerewaardensche dammen, iu de provineie 
Gelderland. 

Ten I X ure, nau het gebouw van het prov. bestuur te 
Oronlngen: lo. het doeu vau eenige bestratingen op deu 
rijks-grooten weg van Groningen naar de Friesrho grenzen; 
2o. liet makeu eeuer bestrating met lavakeien op deu rijks-
grooten weg van Groningen naar Delfzijl. 

I l o n d r r d n g , 1» M e i . 
Ten I X ure, iu eeu der lokalen van het ministerie van 

hiuueulandsehe zakeu te 'sl lage: het mnkeu vau het sta-
tiousterreiu met een gedeelte spuorbaau, het graven vau het 
daarlaugs strekkcud kanaal, het maken van deu onderhouw 
van eene dubbele draaibrug met vast gedeelte iu den toe-
gaugweg naar het statiou vuu eeue bazaltkade eu van eenige 
verdere bijbelioorende werkeu te Middelburg. 

Ten IX ure , iu een der lokalen vnu het ministerie vnu 
biuueul. zaken te 'sllage: het bouweu vau eeue vaste brug 
iu den Rijksweg van Groningen naar Assen uubij Grouiu-

"gëlT: «tver de iugraviug vuur den spoorweg van Ilnrliugeii 
uiiav de '-Uaunoversche grenzen. 

1 \ V r i j d a g , 10 M e i . 
T e u \ l \ u r c , iu het gemeentehuis te Wcstkupellc: het 

gedenjft-lijk I begrinden eu gedeeltelijk beklinken vau eenen 
Weg, .Jo(§!epi lc van Westcnpelle door Zoutelaude tot Bigge-
kerke,' J ï » g 95GB ellen, met het onderhoud gedurende zes 
muniiilrn eu de voltooiing, 

I • ' . * S ' l i o n d e r d a c X.Y M e i . 
Ten I X ure, iu een der lokalen vau het iniuisterie vau 

binnenlandsche zaken te 's llagc: hel houwen vnn eeu ma
gazijn te Tilburg. 

Iloiiilei-iliig , A J u l l l . 
IX ure, iu eeu der lokuleu vnu het iniuisterie vnu 
udsche zakeu te 's l lage: het maken vnu het ge-

de. Itv >Vi den Zuider-Waaldijk bij Bommel, tot den Noor-
Icr-Maltwijk bij lledel, vuu den spoorweg van ltrecht uaar 
Boxtel. • 

D n n d e r d a g ' " 
Ten i a ure, in een der lokalen vau het iniuisterie vau 

biiineldaudschc zakeu te 'sl lage: het makeu en stellen vnu 
den metalen bovenbouw der brug over de Waal bij Hummel. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op I* A p r i l , te Gouda: het maken eu opstellen vnu 

twee ijzeren draaibruggen voor de Gouwe, en wel dc eene 
tegenover de Turfuinrkt eu dc andere tegenover de Groeneu-
daal, met 90 ellen leuning. Aan dc ijzergieterij Prins vnn 
Oranje is het werk nis laagste inschrijver gegund, voor 

ƒ 10.248. 
Op l O A p r i l , te Zierikzee: het herbouwen van liet. iu 

.lanuarij j l . afgebrand gedeelte van het gebouw der heereii-
societeit, voor de som van /'KiltlO, te weten: het metsel
werk aau den heer van deu Kudc , v o o r / 8 2 0 0 ; het timmer
en ander werk aan den heer L . Goers, voor ƒ 6700. 

Op l a April, aan het Ministerie van Biinienlnndsehe Za
ken te 's llagc : Het onderhouden gedurende één jaar vnn 
de werkeu tot verbetering vau den Waterweg van Rotterdam 
naar zee, aan den Hoek vau Holland, ingaande den le.Mei 
1807, eu eindigende den 30 April 1808; daarvoor waren 15 
biletten van hiscliijving ingekomen en was de minste in
schrijving die van den heer Isaiic de Rek , vau Hnrdiuwcld; 
voor ƒ 42,500. 

Op i a A p r i l , te Zwolle: het driejarig onderhoud : lo. der 
havenwerken te Blokzijl, aannemer .1, Zwolsmau Jz . , te 
Kll iurc, voor ƒ 5 1 7 0 ; 2o. van de brug over de l.iude te 
Kuinrc, den weg van Kuinrc naar Slijkenburg le brug 
over de Tllsscheuliiule bij SlijkcublirL.', nnuneiner dezelfde 
voor /' 1807; 8 0 . der schutsluis te Blokzijl, aannemer A. 11. 
Seniel, te Vollenhoven, v o o r / 141'.'. 

Op IX April nan het jrouvernemeutvhuls te Leeuwarden: 
lo. liet gewoon driejarig onderhoud van den begrinden 
trekweg lungs het kanaal vun Dokkuin naar Stroobos, vnn 
1 Mei' 1807 tot 30 April 1870, aangenomen door D. R. 
Palstra, (e llaurum, voor / 22'.I4; So. het onderhond der 
havenwerken eu zceweeringeu te 1 Inruimen en der haven
werken te Mnkkitui, van 1 Mei 1807 tot 30 April 1808; 
aangenomen door A . S. Schnafslua, te Harlingen, voor 
/ 11180; 80. het uitvoeren van eenige vernieuwingen eu 
'herstellingen uan de zeesluis de Molkweriuuerzijl nut bjjbe-
hoorendc werken, niet hun gewoon onderhoud over 1807/08, 
aangenomen door J . B. Duif, van lliudeloopeu, voor 

ƒ 2'Jfl; to. het doeu vnn eenige vernieuwingen en herstel
lingen nau tien provincialen l.iiidcdijk met sluis en sluis-
waehterswouiug, benevens het gewoon onderhoud over 
1807/C8, aangenomen door .1. I). Dijkstra, te Wolvcgn, voor 

ƒ 717; to. het gewoon onderbond van den Statcndijk bij 
Slijkenburg, niet de daarin gelegene zeesluis de Oude-
Schoterzijl niet verder bijbehooren, over 1807,08, aangeno
men door A. dc Lange, te Lemmer, voor ƒ 860 ; 0o. het 
uitdiepen van del >ud vau het bliiteukaiuial der Schoter
zijl , of zoogenaamde Worstsloot, aangenomen door .1. G . 
Bakker, te Schoterzijl, voor /' 333. 

Op I A April te Middelburg: het leveren van 80,000 
straatklinkers en 50,000 Quenaat straatkeien. Voor het. le 
perceel wareu ingekomen 4 billetten, zijnde van W . vnn 
1'ije J J z . , alhier, voor ƒ 1240; ('. Peetera, te Lobi th , 
voor ƒ 12,'JO; E . vau Holst, te Beuuiugell, voor / ' 14,00; 
cn A. J . van Iloytcmn, te Cuiemborg, voor / 14,40; allen 
dc 1000 stuks. Voor het 2e perceel wareu 7 billetten in
gekomen, eu wel van dc heeren W. vnu la'je JJz . , alhier, 
voor ƒ 77,90; T . J . Smits, te Dordrecht, voor ƒ 77,07; .1. 
Fillsa te Vlissingen, voor ƒ 78,47: Kloos en vnu Limburg, 
te Rotterdam, voor ƒ 80,75; Gcbs. Thijsscu, te Ti lburg , 
voor ƒ 81 ,00» / , ; l'euu en Buuduin, te Dordrecht, voor 

ƒ 81,70; en A . koper & Zoou, tc Schiedam, voor ƒ 82; 
allen de 1000 stuks. 

Op I S April tc Rotterdam: lo . het vernieuwen van 
ecuige kaaimuren iu dc buitenstad, cu 2o. het voegen eu 
stoppen van eenige kaaimuren in de buitenstad. Voor het 
lstc perceel was de minste inschrijver l). A. vau krevelen, 
te Rotterdam, voor ƒ 10,00 per kub. e l , eu voor het 2de 
perceel, I I . Jougenburger, te Noord-Waddiuxvcen, voeg
werk f 0,72 eu stopwerk ƒ 5,50, beide per vierk. cl. 

Op I A A p r i l , door Burgemeester cu Wethouders vau 's Gra
venhage: lo. het doen van vcrnieuwiugeu aan de brug over 
de sloot langs deu Raam Weg, en 2o. liet leggen van riolen 
met kolken in de Iticmcr- eu Wcsterbneiistratcu. Voor 
uo. 1 wareu zeveu insclirijviugsbiljetteii ingekomen; de 
minste was dc heer J . vau K.lliukhuizeu cn Zn. te ' s l lage , 
voor ƒ 500. Voor no. 2 wnren vier insehrijvingsbiljettcn in-
gekomeu. De minste inschrijver was de heer C de Groot 
te 's l lagc, voor /"4979. 

Op 1S> April tc Zalt-Bommel: het leggen van dainnieii 
eu kokers tot het uitmalen en aanvoeren van versch water 
in de buiten- eu binnengracht dezer stad. Hij het openen 
der iiisehrijviugsbiljetteu bleek , dat de laagste inschrijvers 
waren de heeren Rijmers en Krcl ing, beide perceeleu voor 
ruim f 0000. 

Op M A p r i l , aau het departement van marine: het ma
ken cu leveren van twintig stuks ijzereu zeeboeien(Herberta-
muilcl), ulles met den aankleve van dien. Voor dit werk 
was de minste inschrijving die van de maatschappij tl? Atlus 
te Amsterdam voor de som vau ƒ 7 3 0 0 . 

Advertentiën. 

A A N B E S T E D I N G . 
D K BURGEMEESTER H E R GEMEENTE ARNHEM 

zal Woensdag 1 Mei 1807, 's middags 12 ure, 
in het openbaar ten Raadhuize aanbesteden: 

lo. Het L E V E R E N van gewasschen 
en ongewasschen GRIND; 

2o Het L E V E R E N en L E G G E N van 
Escouzijnsche BANDSTUKKEN 
voor voetpaden; 

. i n Het L E V E R E N van een nieuw 
BRUGSCHIP; en 

4o. Het L E V E R E N en S T E L L E N van 
een IJZERHEK van de Hoogere 
Burgerschool. 

Bestekken op franco aanvrage ter gemeente 
Secretarie verkrijgbaar a 10 cent. 

I N S C H R I J V I N G 
op Dingsdag 30 April \ 807, des voormiddags ten 

10 ure, in het Timmerhuis tc Rotterdam, 

naar de LEVERANTIE van: 
Getrokken Waalklinkers, Portlandsche 

Cement, Pleister, Touwwerk, Teer, 
Strookdwijlen, Bruinwerk, Mos, Blok 
makerswerk, Borstelmakerswerk, 
Groen laken, Tochtvriesch, Grijs 
Linnen, Gronddoek, Wollen en Lin
nen Dwijlen, Afneemdoeken, Paar 
donhaar,Gordijnpapier, Grondpapier, 
Wasdoek, Singel, Meubelkoord, Band, 
Gazbranders, Glazen Ballons en Klok
ken , Lampenglazen , Deurplaten, 
Lampenkappen, Zeemvellen, Leder, 
Patent-Olie, Petroleum, Groene Zeep, 
Soda, Kaarsen, Amerikaansche Reu
zel, Vet (Roet), Poetskatoen, Lamp-
katoen , Snuit van Vlas, Zeegras, 
Turf, Houtskolen , Bezems , Boen
ders , Manden, Riet, Dubbel en 
Enkel halfwit en groen Glas, 
IJzer, Staal, Zink, Lood, Spijkers, 
Ijzerwaren , Gegoten IJzeren Straat 
berrieranden, Straatsyphons , Kolen
bakken , Pijlers, Balusters en Verw-
waren. 

De opgaaf der henoodigde hoeveelheid en de 
voorwaarden van levering liggen in genoemd ge-
houw ter lezing en zijn voor deu prijs van 25 
cents verkrijgbaar hij de wed. P . V A N W A I : S -

I1KIMIK K N Z O O N , Boekdrukkers in den Houttuin, 
wijk 11 n". 104. alwaar tevens de in te vullen 
gezegelde inschrijvings-hiljetteii, voor den prijs 
vau 21 cenls per stuk . te hekomen zijn. 

B E C K E R &, BÜDDINGH 
te ARNHEM. 

Wate rpas - , hoekmec t - en andere i n s t r u m e n 
ten voor den W A T E R S T A A T , H E G E N I E , H E N A A N I . K U 

V A N SPOORWEGEN en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende Becker ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

FOLKERS & C°, 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N I U : 

P A T E N T C 0 \ ( ; H E T E - S T 0 I \ E C O M P ^ I I M I T E Ü . 
t e T_i O NT D E N T . 

Ransome's kunstzandsteen voor Bouw
kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , KAPI 
TEELEN' , CONSOI.EN, F R I E Z E N , enz.; alsmede 
V A Z E N , F O N T E I N E N , G E D E N K T E E K E N E N , 
S T A N D B E E L D E N , G R A FT E EK E N EN enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig: teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge
geven, en naar over le leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de verbinding dezer heide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk , die iu 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt eu 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N , TERRA
COTTA , K A L K - , PORTLAND-CEMENT-BEPLEIS
TERING, enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoming 
van Sleenkleiiren zijn verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

BOUW A R T I K E L E N . 
Oiiilergeteekenile beveelt zich aau tot het leve

ren van K L O K K E N van gegoten Staal, En-
gelsch fabrikaat, van 12 duim en grooter, zui
ver en vér dragend van klank en veel lichter en 
goedkooper dan bronzen klokken. — Verder 
Jukken, Stoelen en Wielen van gegoten ijzer. 
Modellen van verschillende grootten zijn voorhan
den , en bestellingen worden met zorg en spoe
dig uitgevoerd. 

A M S T E R D A M , 00 Amstel (Erwtenmarkt.) 
D. J. V A N D E N BRINK. 

' » z « 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE BIJ 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 20 April 1867. 

I N G E Z O N D E N . 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME.—Iloofdcorrespoiuleiiteii L. V A N H A K K E N ES &• C . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 

DRINKWATERLEIDINGEN. 

Sedert ruim eeu tiental jaren bezit Nederland 
eene groote duinwaterleiding, namelijk de Am 
sterdamsche, die haar gebied in de duinen hij 
Vogelzang heeft. 

De goede uitslag en hoofdzakelijk het nut 
dezer inrichting en van vele waterleidingen in 
het buitenland , heeft iu Nederland ook gedurig 
ontwerpen van waterleidingen doen ontstaan, 
die echter voor een deel niet tot uitvoering 
kwamen. 

Hieronder kan men noemen de waterleidings-
ontwerpen met veel kosten voor eenige jaren 
ten behoeve van Schiedam opgemaakt en nog 
onlangs voor Rotterdam. 

Den Helder is gelukkiger geweest: daar is de 
waterleiding uil de duinen lol stand gekomen, 
.lammer echter dal eenige deelen er van op te 
geringe schaal zijn aangelegd. 

Thans is wéér de uitvoering van eene aanzien
lijke waterleiding le wachten . namelijk voor 
's-Gravenhage. 

Iu deu zomer vuu verleden jaar zijn de voor
waarden, waarop burgen sier en wethouders 
van 's-tiravenhage in het openhaar de concessie 
aanhollen tot oprichting of vestiging eener wa
terleiding aldaar verkrijgbaar gesteld. 

Vóór of op den 31«™ October 1800 moesten 
,lr insrhrijringsbiljellen zijn ingediend. 

De dagbladen hebben ons meegedeeld, dal 
er zes inschrijvingsbiljetteii waren ingezonden 
en noemden de namen der inzenders. 

Veel wijzer werd het publiek niet. 
Op bladzijde 7 der voorwaarden van concessie, 

door burgemeester en wethouders vastgesteld, is 
bepaald dal burgemeester eu wel houders voor
namelijk op die inschrijvingen zullen letten, 
welke de meeste waarborgen voor eene goede 
eu richtige uitvoering opleveren in verband mei 
het voordeeligste aanbod voor de gemeente. 

Hieruit blijkl . dat de inschrijvers een plan 
moesten inzenden, waai uit kon worden opge
maakt iu hoeverre zij eene goede en richtige 
uitvoering op hel oog hadden. 

Eenige inschrijvers hebben een plan geleverd, 
andere niet. 

Hij publieke aanbestedingen , — en deze aan
bieding lot hel aanleggen eener waterleiding moet 
daaronder gerekend worden, — zijn al de biljetten, 
toelichtingen, enz. welke na den bepaalden tijd 
van inzending nog worden ingezonden, van on
waarde. 

Hier schijnt dit niet het geval te zijn. 
De heeren C. J . O. baron van llaidenbrnek 

van 's-Ileeraartsberg en Bergambacht e. s. schre
ven in up 31 October 1800, zijnde de laatste 
dag van den termijn van inzending, dat zij de 
concessie wilden aanvaarden, mils zij van de 
gemeente jaarlijks ontvingen twintig duizend 
gulden, gedurende den ganschen duur der con
cessie. De concessie duurt volgens de voorwaar
den van burgemeester cn wethouders 00 jaar. 

Den 0'1"1 November echter daaraanvolgende, 
toen de inschrijvingen der concurrenten honden 
bekend zijn , meldden bovengenoemde heeren aan 
burgemeester en wethouders der gemeente 's-Gra-
venhage, dat zij niet bedoeld hadden te bedin
gen f 20,000 'sjaarlijks gedurende 00 jaren, 
maar slechts gedurende het tijdvak van 20 jaren , 
waarvoor de uitsluitende concessie wordt ge
waarborgd. 

Een ieder begrijpt dat dit niet zoo geheid 
rein is. 

Is nu dat biljet van 0 November heel eenvou
dig op zijde gelegd.' Het blijkl vau niet. 

Maar ook al de andere inschrijvers, uitgeno
men de heer Mi l l e r , hebben naschriften inge
zonden, eenige zelfs op verzoek van burgemees
ter en wethouders, wellicht anderen tengevolge 
van het schrijven des heeren llardenbroek c. s. 

Men had nu verschillende inschrijvingsbiljetten 
met verschillende supplementen. 

Die dingen moesten beoordeeld worden. 
Men vroeg advies , vooreerst aan den inspecteur 

van deu waterstaai, den heer Heijeiinek, doch 
deze weigerde; vervolgens nnn den hoofdingenieur 
den heer Augier ; deze weigerde ook; eindelijk 
aan den heer generaal-majoor ingenieur .1. I'. 
Delprat, die aannam. 

Met. dit vragen en weigeren is veel lijd ver
loren gegaan. . . . Want de heer Delprat bracht 
eerst den 2.V 1"' Maart LI. zijn rapport uit , dat 
eerst sedert een paar dagen verkrijgbaar is ge
steld , ad / I.—. 

Beschouwen wij dit eenigszins nader. 
Naar hel oordeel van den heer Delprat moot 

op deu voorgrond staan de vraag: zullen de 
voorgestelde waterleidingen goed drinkbaar water 
en iu voldoende hoeveelheid kunnen leveren 

Dit is juist , en hiervan uitgaande, moesten dus 
de bronnen beoordeeld worden , waaruit het wa
ter, bestemd voor 's-Oravenhage, moet ontleend 
worden. 

Slechts twee bronnen zijn door de inschrijvers 
aangegeven, namelijk: de Rijn bij Valkenburg , de 
duinen tusschen Scheveningen en Katwijk. 

Na ingewonnen advies van den hoogleeraar 
E. II. Van llauinhaner te Haarlem, is de Rijn als 
prise d'eau huilen aanmerking gebleven cn zijnde 
duinen als zoodanig aangenomen. 

Thans volgt de berekening van de hoeveelheid 
water, die in droge jaren nog uit. de duinen kan 
ontleend worden. De heer Delprat neemt hoofd
zakelijk zijne gegevens : 

1o. uit de uitvoerige en zaakrijke verhandeling 
gevoegd bij de aanvrage om concessie van den 
heer De Veer e. s. 

2". uil de mededeelingen vau den heer Pre
sident-directeur der- Amsterdamsche duinwater
leiding en welke hoofdzakelijk hierop neerko
men : «dat de waterleidingen in het duin ge
graven , slechts gevoed worden door het water 
uil eene strook , ter breedte vau 50 a 00 el ter 
weerszijde der waterleidingen, hoewel ook de 
meer afgelegene gronden tot aanvulling vau de 
onmiddelujk aangrenzende strook bijdragen." 

Na eenige onderstellingen en berekeningen komt 
de heer Delprat tot het resultaat, dat door het 
behoorlijk opvangen van het duinwater in toelei-
dende kanalen hoven de veenlaag in de iluin-
gronden tusschen het Scheveningsche kanaal en 
den Wasseiiaaiselien slag en zelfs in de droogste 
jaren 8 a 10.000 kub. el water is te verkrijgen 
(per etmaal). 

Wij moeten hier echter uitdrukkelijk doeu uit
komen, dat de heer Delprat in zijne onderstel
lingen twee kanalen op 1000 el onderlingen af
stand door de duinen heeft aangenomen , die eeue 
gezamenlijke lengte van + 2 X 7000 = 14000 el 
zouden bekomen. De aanleg van twee evenwij-
iige kanalen , waar het terrein dit toelaat, is 
noodig om het water behoorlijk op de leidingen 
te kunnen krijgen , en zijn alzoo door deu heer 
Delprat zeer terecht voorgesteld. 

Thans komt de vraag: hoeveel water heelt de 
reraeente noodig.' 

De heer Delprat is van gevoelen, dat voor: 
1". spijsbereiding en drank, 

2". reiniging, wassche ï dergelijke behoeften 
in de woningen duinwater moet gebruikt worden, 
en voor 

3°. Schoonmaken en besproeiing der straten , 
loorstrooming iu de riolen tot. het afvoeren der 

schadelijke en hinderlijke stollen uit de woningen 
en straten veen- eu brakwater, dat in overvloed 
kan bekomen worden , voldoende is. 

In het rapport van deu heer Delprat staat, dat 
le Zwitsersche ingenieur A. Ht ' i ikl i , ilie de voor
naamste sleden iu Frankrijk, Engeland en Duitseh-
liind bezocht heeft , met het oog op de riolen-
stelsels, aangeeft als maximum, (lat door de 
behoeften van 1 en 2 uit de woningen wordl 
afgevoerd 2 a 2.5 kub. Zwits. voet per hoofd 

en per dag, overeenkomende met 54 ü 08 kan, 
en in hetzelfde rapport , dat dit in Amsterdam 
24 a 28 kan daags bedraagt, in de droogste 
tijden gedurende de laatste jaren. 

Dc heer Delprat houdt zich echter aan 08 kan 
per hoofd voor de stad 's-Gravenhage , en neemt 
dan aan voor 100.000 inwoners eene henoodigde 
hoeveelheid duinwater van 0800 kub. el per dag. 

Met het oog oji de groote kosten, waarmede 
dal water moet verkregen worden en het nut, 
dal hel ook op andere plaatsen van Zuid-Holland 
kan stichten , kunnen wij ons niet in dit opzicht 
met het rapport van den heer Delprat vereeni
gen. Wij noemen dit waterverbruik bepaald te 
kwistig. 

Wanneer het waar i s , dat steden als Parijs, 
Melz , St.-Etienne, Angoulème, Havre, Clermont, 
Monlpellier. Grenoble, Altona, Nantes, Eden-
burg, Rio Janeiro, Constantinopel , zooals in de 
Nonvelles Annales de la Construction van 1801 
door Opperman wordt aangegeven , voor alle be
noodigdheden minder dan 08 kan en Amsterdam 
2 i a 28 kan gebruiken, dan begrijpen wij niet 
waarom iu Zuid-Holland, waar goed water zoo 
hoogst moeielijk te krijgen en daardoor zeer kost
baar i s , dit water op zoo kwistige wijze moei 
verbruikt worden. 

De grondslagen, waarop de heer Delprat thans 
de verschillende ontwerpen gaat beooideeleu , 
zijn deze : 

" . Prise d'eau iu de duinen tusschen Scheve
ningen en den Wassenaarschen slag. 

b. In deze duinen twee kanalen o f waterlei
dingen graven, die aan de duinen 8 a 10000 
kub. c l water in de droogste jaren per etmaal 
kiiuiien ontleeuen. 

c. Duinwater gebruiken voor spijsbereiding, 
drank, reiniging, wassclien en dergelijke be
hoefte in de woningen. 

<l. Veen of bruk water gebruiken voor andere 
doeleinden. 

e. Duinwater verbruik 0 a 7000 kub. el daags, 
welke hoeveelheid desnoods alleen zonder eeni
gen anderen toevoer ook in de droogste jaren . 
cf"l 1

 •>•"< de waterbehoefte der gemeente kan 
voldoen. 

Vier der inschrijvingen om concessie zijn ver
worpen als niet voldoende, volgens den heer Del
prat, aan de gestelde grondslagen. Twee hebben 
eene gunstige beoordeeling gehad, namelijk die 

1" van den heer De Veer c. s. te Delft. 
2" van de heeren llardenbroek c. s. te 's-Hago. 
Over het algemeen schijnt de heer Delprat 

zich wel te hebben kunnen vercenigen met hel 
werk van den heer De Veer c. s. 

Volgens het rapport des heeren Delprat is op 
te merken , dat De Veer e. s. twee kanalen heeft 
voorgesteld ; de heer Delprat ook. De berekende 
hoeveelheid te verkrijgen water, door De Veer 
c. s , hoewel veel lager dan de heer Delprat be
rekend , wordt door hem mei ouderscheiding 
genoemd, eu niet wederlegd 

Eén bezwaar heeft de heer Delprat tegen het 
ontwerp De Veer c. s., namelijk , dat door dit 
ontwerp ook Delft eu Leiden wellicht drinkwater 
uit de duinen zullen krijgen. Leiden schijnt 
minder bezwaarlijk te zijn, omdat die stad haar 
eigen waterleiding en haar eigen stoommachine 
zal krijgen. Het is dus eene waterleiding op zich 
zeil. Trouwens hier zou ook niets tegen zijn iu 
te brengen,indien Leiden eene waterleiding wil ma
ken tusschen den Wassenaarschen slagen Katwijk. 

Doch dat Delft meedrinkt en nieé betaalt, dat 
schijnt bezwaarlijker, maar waarom ? omdat er 
water te weinig is? neen, want in de droogste 
tijden blijft er water over. Volgens de bereke
ning van den heer Delprat verkrijgt men in 
de droogste tijden 8000 a 10000 kub. el water 
daags: voor den Haag zijn noodig 0800 ; er blij
ven dus voor Delft 1200 a 3200 kub. el daags 
over. waarmede Delft volop zou hebben. Delft 
mag niet meedrink uiig en alleen, omdat de 
heer Delprat begeert: »tot voorkoming van moei-
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lijkhedeii schijnt zulk eene afscheiding wel nood
zakelijk." Wij kunnen dit niet als een degelijk 
bewijs aannemen. 

Waarin die nioeielijklieden kunnen bestaan, is 
niet opgegeven ; dat verscheidene middelen kun
nen aangewend worden , om de verdeeling zoo
danig tc maken, dat ieder zijn deel krijgt, weet 
dc heer Delprat zeer zeker; ten minste men mag 
het veronderstellen , dat zoo een kundig man als 
de heer Delprat niet die moeilijkheden vun 
waterverdecling zou weten te overwinnen, zoo ze 
bestonden ; doch nog gemakkelijker: het zijn geen 
moeilijkheden. 

Evenzoo goed als men twee eenigszins van el
kander verwijderde plaatsen van gas kan voorzien, 
nagenoeg evengoed kan men dit met water, 
zoo er slechts water is. En hieraan is volgens 
den heer Delprat geen gebrek. 

Uit het oogpunt van het algemeen belang is 
alzoo de afscheiding van 's-Hage en Delft, door 
den heer Delprat aangegeven, nadeelig. 

Dc heer Delprat geeft nog als eene soort van 
bezwaar op, dat in het ontwerp De Veer c. s. 
de bodem der diepste waterleiding 0.7(1 in Delf-
laudspeil is aangegeven , terwijl de heer Delprat 
zelf op bladzijde '20 onderaan zegt: «zooveel al
zoo uit deze beperkte onderzoekingen is op te
maken, schijnt de aanleg van waterleidingen niet 
dieper dan ongeveer een el beneden D. I'. raad
zaam." Maar de bodem van het ontwerp De 
Veer c. s. blijft nog 0.24 el hoven de grens der 
raadzame diepte. 

Thans komt het ontwerp van de INI. Harden
broek c. s. in beoordeeling. Dit ontwerp on
derscheidt zich door de kortheid van de water
leiding, welke slechts 7200 lengte heeft. De 
heer Delprat rekent dat door deze lengte bij 
vergelijking met de Amsterdamsche waterleiding 
5400 kub. el water daags zal verkregen worden 
in de droogste tijden. Dit moet zijn iu de natste 
tijden, omdat de Amsterdamsche waterleiding 
niet heeft geleverd 8000 kub. el daags in de 
droogste, maar alleen in de natste tijden, namelijk 
in 1800 cn wie zich hiervan wil overtuigen, ga 
naar Vogelzang en neme inzage van de boeken 
der Amsterdamsche waterleiding-maatschappij, 
zooals wij hebben gedaan. 

In eene niet gedrukte memorie van toelichting 
maken de HII. Hardenbroek c. s., volgens het 
rapport van den heer Delprat, de volgende be
rekening van de hoeveelheid te verkrijgen water. 

Het gebied der waterleidingen is 2700 bunders; 
er valt gemiddeld per jaar 0.041 el hoogte re
genwater; daarvan een vierde, i s0 .10c l , en aan
nemende, dat dit door de waterleidingen wordt 
teruggegeven, zoo verkrijgt men ruim Tl800 kub. 
el daags. 

Wij moeten hier doen uitkomen dat de grootte 
van het gebied dei' waterleidingen (2700 bunders) 
totaal bezijden de waarheid is. Deze grootte zal 
voor eene waterleiding van 7200 el hoogstens 
000 bunders bedragen. 

De heer Delprat merkt terecht op, dat men 
niet mag rekenen op de gemiddelde hoogte van 
den gevallen regen; er moet in droge jaren ge
noeg zijn. De heer Delprat keurt alzoo de water
berekening der 1111. Hardenbroek c. s. af, doch 
voegt direct achter de afkeuring de boeiende 
verklaring: In de inleiding van ilit advies is 
aangewezen, dat men voor 's-Gravenhage, ook al 
klimt de bevolking tot 100.000 hooiden, uit de 
beschikbare duinen ook in de droogste jaren eene 
voldoende hoeveelheid drinkwater kan verkrijgen." 

Men zal zich herinneren dat wij hierboven uit
drukkelijk hebben aangestipt, dat de heer Del
prat bij deze berekening twee evenwijdige kanalen 
op ouderlingen afstam! vun 1000 el en ter ge
zamenlijke lengte van 14000 id heeft voorgesteld. 

De HU. Hardenbroek geven op slechts 7200 el 
lengte kanaal te maken. 

De heer Delprat stelt alzoo nagenoeg de dub
bele lengte kanaal voor dau die der HH. Harden
broek c. s. bedraagt, zoudut de heer Delprat zich 
met de lengte van 7200 ellen niet heeft ver
eenigd. 

De bodem van het diepste kanaal is 1.50 el 
Delllands peil. Dc heer Delprat heeft 1.00 el 4 
D. I'. als grens aangegeven. De heer Delprat mag zich 
alzuo niet vereenigen met de aangegeven diepte 
der waterleidingen. 

Hij de aanvrage zijn gevoegd uitvoerige prolil-
teckeningen en begrooting, benevens een plan van 
het ontworpen buizennet iu de stad, met veel 
/org opgemaakt. 

De heer Delprat vindt echter het ontwerp van 
het buizennet vooreerst onnoodig. 

De begroeting van het ontwerp der geheele 
waterleiding, met inbegrip van ƒ31 .750 voor be
drijf kapitaal, wordt opgegeven te zijn ƒ 800.000, 
cn de lieer Delprat is van oordcel dat dit bedrag 
eer te hoog dan te hug is en geeft op, wellicht 
tot staving van dit oordeel, dat onlangs 500 el 
lengte buizen van 0.254 el middellijn zijn aan
besteed tegen ƒ0 .074 per str. e l , terwijl de 
HII. Hardenbroek ƒ 1 0 per str. el gerekend heb
ben voor huizen van 0.25 el. Daargelaten dat dc 
ijzerdikte, noch de soort van ijzer, noch dc druk
king, welke de buizen moeten kunnen weerstaan, 
is aangegeven, zoo is het toch gewaagd, om op 
een enkelen uitslag eener aanbesteding eene be-
grooting te bcoordeelen. 

Wij rekenen deze begrooting voor het ontwerp 
der H H . Hardenbroek zonder uitbreiding', doch 
goed uitgevoerd, bepaald te laag. 

Maar hier moet nu weder worden opgemerkt, dut 
dc heer Delprat, wanneer hij van voldoenden water-
aanvoer spreekt, ook voor het ontwerp der HII. Har
denbroek c. s., twee evenwijdige waterleidingen 
op ouderlingen afstand vun 1000 el en ter ge
zamenlijke lengte van 14000 el up het oog heeft. 
Uns dunkt, dit had de heer Delprat moeten in 
aanmerking nemen bij het bcoordeelen der be
groeting, want het is zeer gemakkelijk een laag 
begrootingscijler te krijgen, wanneer slechts de 
helft der noodige lengte waterleiding wordt begroot. 

Men ziet dus, in zijn rapport kan de heer Del
prat zich niet vereenigen wat betreft het ontwerp 
der HII. Hardenbroek c. s. met: 

1" de berekening der te verkrijgen waterhoe-
veelheid ; 

2" de lengte der waterleidingen ; 
3" de diepte der waterleidingen. 
En wat betreft het ontwerp de Veer c. s., heelt 

de heer Delprat. alleen bezwaar, dat Delft uit 
hetzelfde bakje water krijgt als deu Haag. 

En nu de conclusie? 
Zij is volgens den heer Delprat deze : 
Beide ontwerpen hebben evenveel technische 

waarde. 
De lezers zullen deze conclusie wel gelieven 

logisch tc vinden. 
Ten slotte nog enkele vragen uau wien zulks 

aangaat. 
Waarom is aan eenige aanvragers om concessie 

extract uit het register der notulen van burge
meester en wethouders van 's-Gravenhage van 
den 23 November 1. I. meegedeeld en aan an
dere niet? 

Waarom heeft Bijlage V I ' der HII. Harden
broek c. s. geen datum.' 

Waarom is de onnoodige staat van het buizen
net wel en de nadere memorie der HII. Harden
broek c. s. niet gedrukt, terwijl dc memories, 
nota's, en nadere memories der andere inzenders 
weder wel gedrukt zijn achter het rapport van 
den lieer Delprat.' 

Waarom zijn niet alle nadere brieven, die in
gezonden zijn na den matsten dag der inschrij
ving, zonder eenig gevolg op zijde gelegd .' De in
schrijvers hebben toch wezenlijk tijd genoeg gehad 
om ontwerpen met memories enz. op te maken eu 
hun inschrijviiigsbiljet goed te schrijven. 

En nu ten slotte, zullen de Ministers concessie 
verleenen eu de duinen afstaan alleen voor de 
stad 's-Gravenhage of zullen zij het algemeen be
lang behartigen? 

Het is ons onverschillig welke personen de con
cessie verkrijgen, maar daar het hier geldt een 
algemeen belang, zoo moet dit ook volgens ons 
inzien behartigd worden. 

Wij wenschen den een noch den ander aanvrager 
om concessie op den voorgrond te stellen. Wij 
bcoordeelen alleen de ontwerpen, die iu aanmer
king kunnen komen en plaatsen ons op eeu vrij 
standpunt. 

Berichten en mededeelingen. 
Vervolg. 

'•-Itravenliage. Het koninklijk Instituut vau Iugeuieiirs 
liicld j . 1. Dinsdag bare gewone vergadering in liet lokaal 
Oiligeutia. die ditmaal talrijker dau gewoonlijk was bezocht 

Na eeue kleine rectificatie duur het bestuurslid Caland, 
werden de notulen der vorige vergadering goedgekeurd. 

De president bracht uu ill de eerste plants tel' tafel het 
antwoord vau deu Itaad vuu Bestuur iiopcns het uaiihuugig 
vuorstel vau eeu uuutul ledeu betrettende de te litmtlcu ulge-
iiiceuc verguderiug te Breda of Kuozruduul, iu verband tot 
de l'urijselir expositie, liet ouderzoek uaar de hoofd/aak, na
melijk: vryc of \criuiudcrde overtocht op buiteuluudschc spoor-

baiieu, door het Bestuurslid Waldorp volbracht, wasouguu-
stig; uoch de Grand Central in Belg ié , noch de Cheuiiu 
du Nord in Frankrijk, hebben tot uog toe reden gcvutideu 
iu eeu dergelijk besluit te treden. 

De bestriding der kosten uit de kas vau liet Instituut 
voud iugclyks, uu vooral, veel bezwaar: de Hand meende dc 
gelden der leden, waarvan er toch maar ecu he perkt getal 
aau de reis zou deelnemen, niet tot dit doeleinde tc mogen 
besteden. 

Het lid Van Kerkwijk deelde niet het gevoelcu vau deu Knad , 
dat namelijk na deze kennisgeving, het beneden de waar
digheid vau het I ustituut zou zijn, uu uog verder op ouder-
steuuiug iu het buitenland aau te ilringcu, welk motief ove-
rigcus, ua opening der discussie door den President, wel 
door de leden gedeeld werd; bet voorstel werd dus verworpeu. 

Breda of Koozendaal als pluats van byccukoinst verviel uu 
ook vuu zelf, en trad daarvoor bet denkbeeld vnu den raad 
iu de pluuts om het Nieuwedicp en de werken vau bet 
N'oord-lloUundsch kanaal een bezoek tc brengen. 

Na mededeeling vuu deu secretaris dat de lautstc vijf jaar
gangen der werkeu van het Instituut voor de ledeu eeue 
prijsvermindering zoudeu ondergaan, sprak het lid ('onrad: 

(a). Over liet biunenvalleu der zccschepcu met meer dan 
50 puluieli diepgang iu de Texelsehe zeegaten, eu meende 
dat aldaar geene verzaudiug te vreezen was. Spreker toonde 
duur eeu oud kaartje dc verplaatsing der kust aau sedert 
het juur 1571, eu verklaarde ook up gezag vau den heer Van 
der Stcrr, door gedauc triaugalaticu , (lot Tiet kaartje als vrij 
juist kun wordeu beschouwd. 

(6) Over het voordeel vnu creosotceriug vnu hout tegen 
vernieling door deu paalwurm; proeven ook niet Westiudi-
sche houtsoorten genomen, bewezen, dat het gecreosoteerde 
stand hield, terwijl het ougecreosoteerdc biuueu é c u jaar 
tijds bezweken was. 

Ue lieer J . (ï. vau Gendt Jr. sprak over de werking vau 
de wiiiddrukkiug op groote kapconstructie!). Volgens hem 
heeft (le tot uog toe gevolgde rekenwijze vele leemten, wat 
a&ngmat het iu rekening brengen vuu den winddruk bij de 
berekeniug der samenstellende deelen. Gewoonlijk neemt 
men die belasting constant of icillekticriy veranderlijk uau, 
wuurdour meu vuak de dwaze onderstelling ontmoet, dat de 
wiud vau twee kauteu op eeu kap werkt of dut ecu vlak 
vour een deel door stormwind gedrukt wordt eu eeu uuder 
deel geheel vrij blijft. Zijue rekenwijze heeft teu doel , de 
winddruk meer rationeel te beschouweu. Ken en luider, als 
ouk de discussie vau deu spreker met den heer llelurut en 
Stieltjes over ondergeschikte punten, zul ons later uitvoerig 
door deu druk worden kenbaar gemaakt. 

liet lid Miehaelis sprak over bolle steeneu en buizen, 
vervaardigd aau de rVedcrlaudaohc cementfabriek te Delfs-
haveu, eu beweerde dat deze zeer geschikt voor bouwwerken 
te gebruiken zijn. 

Vcrvolgeus lus de heer Overman een uitvoerig stuk voor 
tot uuitprij/.iug eener nieuwe inrichting voor vvaterbeiiiuliug 
door wind eu stoom. 

i \u notificatie genomen te hebben vnn de waurueiiiiugcu, 
die door den heer Van der Sterr auu deu Helder steeds auu 
het bestuur worden overgelegd, wordeu de geuiiuoliceerde 
stukkeu door den heer Stieltjes besloten door eene inedc-
deeliug vuu deu luitenant K. Klund, bevattende resultaten 
van gedane proeveu oiutreut de snelheid vau water iu rivie
ren eu sluizen bij Wijk-bij-Duurstede, ten behoeve der 
l'trechtschc iuiiudatie-liuie. Spreker bracht die proeven iu 
verband tot eeu jongst verscheneu werk van llarsy en Itns-
sin, die aau de gewone wijze van berekening igewuoulijk 
gevolgd), eene verbetering nebben toegevoegd eu conclu
deerde dat tusschen beide eeue groote overeenkomst iu re
sultaten bestond, terwgl een aanmerkelijk verschil met die 
van andere autoriteiteu werd waargenomen. 

De president gaf nu verder het woord uau deu heer 
Aiuerstuort, burgemeester van deu Haarlemmermeer, die de 
vergaderiug wees OP gekleurde huut-relicf-kaurtcii teu behoeve 

lo. Vau schoolonderwijs tot verbreidiug van geologische 
kennis cu 2 o . vau deu ingenieur iu zuke vau droogiuukiugeii 
enz. ten einde te weten op welke punten men het dueluia-
tigste machines zou kunnen plaatsen , cu hoe meu teu be
hoeve vau deu lundbuuw de landen, die tot bevordering der 
vruchtbaarheid tot op zekere hoogte boven peil moeten ge
houden worden, het best zou kuiuieu verdeeleu. 

Eeu aantal kaarten, zoowel oude als nieuwe, werden door 
spreker getoond eu bewezen dat meu al zeer vroeg iu ons 
land de waarde vau kaarten met aaugifte van hoogtematen 
(echter niet relief) gevoeld hud, waarvan eeue kaait vau 
Kijlllalld vooral teu bewijze -trekken kou; verschillende 
grondslagen wareu daarop ook verschiBeud getiut. 

De heer Amersfoort toonde verder uau de leden, een pnur 
merkwaardige reliefkaartcu vuu zijue hund nam : vau den 
Haarlemmermeer eu de Zuider Zee, waar tusscheu hij reden 
bad ecu merkwaardige overeenkomst iu dc verschillende 
groudsuurteli des bodems eu geleidelijke overgangen vuu 
de vaste kusten af te vermoedeu; boriugeu toch op eeu legio 
plaatsen iu dc Zuider Zee gciluuu, wuurvuli dc verschillende 
grolldsuorteu iu allerlei gekleurde ouwels op groote kaurteli 
waren nnugegcvcu , dedeu dit vermoeden alleszins reehtvaar-
digen. 

Dc heer Delprat deed uog eeue korte inededeeling bctrel-
felldc dc illdrukking vau ecu ijzeren eUilider eu bewees dut 
men dit ongelukkig feit te wijten hud aan de te geriuge 
dikte der wnudeii niet beautwoordciidc aan dc formule, du-
bier ten grondslag liggen moest. 

Na ballotage eu aanneming der voorgestelde leden vroeg 
dc heer Gossehalk uog even het woord en deelde mede dat 
le Graud Cerele des arehitectes tijdens de teutooustelliug te 
Parijs eeu congres uitgeschreven en alom uaar Kuropecsche 
Staten iuviUitieu gezoudeu had, aau Nederland echter niet; 
spreker weiiscbtc uu dat de Bund van bestuur teu behoeve 
hunner ledeu architecten , haren invloed iu dezcu SOU willen 
doen gevoelen, waarop de president antwoordde, dit wel in 
overweging te willen nemen, doch meeude dat dit bepaalde
lijk hij dc .Maatschappij tot bevordcriug der Bouwkunst te 
bilis behoorde. 

Oe heer Boele (eerst dc ballotage vau den Isuideuschen iugeuicur 
Hawkshuw, president van het Instituut vau lugeuieurs aldaar, 
afgewacht hebbende) meende de luededeeliugeu uu nog door 
eeue zeer interessante te liesluiten, zy was deze: dat de-
de heer lluwksuaw hem gezegd had dut het ijzer ten 
gebriiiki- der zeesehcjieu vun de slechtste suortwas, weshalve 
Inj zich verplicht teutte de aaudacht vau het Instituut met 
klem daurop tc moeten vestigen. De ledeu wareu echter 
reeds tu grooteu getale vertrokken zoodat de appreciatie vau 
dit officieel : treurig feit slechts door weinigen kou worden 
gedeeld. Keu later uuderzuek zul dus de/e zaak ad liuuui 
dienen tc brengen. 

Uitgegeven Ie Arnhem bij D. A THIEME. - Hoofdcorrespondenten I.. VAN BAKKENES & i>. te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 
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«et medewerking van Dr. T. VAN N t W C. d. T H 1 M B , J . 0. VAN OENDT J r . , J . IL LELIMAN, II. LINSE, 8. E. W. ROORDA VAN ETSINGA, H. P. VOGEL. 

RANSOME'S KUNSTZANDSTEEN EN 
PILEP A R A T E N . 

Op bladz. 55 en 00 van den eersten jaargang 
van »Dc Opmerker" werd over den kunsttand-
steen van Ransome gesproken en door de re
dactie beloofd , op deze zaak nader terug te ko
men , als baar meerdere bijzonderheden omtrent 
het gebruik hier te lande ter kinmisse werden 
gebracht. Het is haar daarom aangenaam een 
schrijven van den heer Maritz van Cravesteijii te 
Dordrecht, zooals dit op de vergadering van hel 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs ter tafel werd 
gebracht, le kunnen mededeelen. Dit schrijven 
van 21 Januari 1807 is van den volgenden 
inhoud. 

«Ransoine's kunstzandsteen en restauratie van 
verweerden hardsteen, enz. door aanwending van 
kiezelzure kalk, hier te buide door de HII. I 'ol-
kers & Co. te Amsterdam . door verspreiding 
eener brochure aan belanghebbenden bekend ge-

waarschijnlijk de aandacht veler 
getrokken hebben , doch wellicht 
eling van den uitslag van enkele 
praeparaten door mij genomen 

belang zijn, om tot het 
uitgebreider schaal dan 

maakt, zullen 
bouwkundigen 
zal de ineiled 
met Ransome' 
proeven van genoegzaam 
nemen van meerderen o| 
mij mogelijk was, uit te lokken. 

i>De lezing van gemelde brochure wekte bij mij 
den lust op, om liansome's praeparaten aan te wen
den , ter verbetering van een vloer van Portland-
cement, die door het onophoudelijk loslaten van 
eene zeer lijne stof blijken gaf, dat de samen
stellende deelen niet innig aan elkander verbon
den waren. Op mijne aanvrage naar eene ge
noegzame hoeveelheid kiezelzuur en calcium pruo-
paraat ontving ik van gen. HII. kosteloos een 
paar monsters, ten einde te kunnen onderzoeken, 
of ik werkelijk het beoogde doel zoude bereiken. 
De uitkomst mijner proeven was boven verwach
ting gunstig. zoowel ten aanzien van boveuge-
melden vloer als ten aanzien van enkele andere 
voorwerpen, die ik mede behandelde, zooals uit 
onderstaand verslag zal blijken. 

" . 50 vierkante palmen van den Portlandcement-
vloer naar het voorschrift eerst met het kiezel-
zuur-praeparaat en ruim '24 uren later met het 
calcium-praeparuat behandeld, waren binnen 5 a 
0 dagen zoo hard eu in de samenstellende dee
len zoo innig verbonden, dat men cr uict een 
stalen mes geene deelen van koude afschrabben, 
maar men het mes er zeer goed op konde 
slijpen. 

b. een teerling palm Portlandcement, gegoten 
hij het leggen van denzelfden vloer, om het speci
fiek gewicht te kunnen bepalen , met de praepara
ten behandeld, ten einde op de zijden de diepten 
van indringing der praeparaten na te gaan, ver
kreeg dezelfde hardheid en vertoonde eene in
werking van ongeveer 0,005 Ned. el. 

c. een gewone roode bloempot van zeer 
zacht baksel en dus gelijk te stellen met gewone 

dakpannen , plavuizen of estrikken enz. met de 
praeparaten behandeld zijnde, verkreeg zoodanige 
hardheid, dat een stalen mes bij schraping zwarte 
strepen achterliet : een bewijs dat er staaldcc-
len door het baksel van het mes werden afge
nomen. 

d. een tegel uit de cementsteenfabriek van 
de HII. I.indo Sc Co. te Delfshuvci:, van zeer hard 
samenstel, met de praeparaten over de halve op
pervlakte behandeld, won daardoor nog in hard
heid. Deze tegel later ter diepte van ongeveer 
0,05 Ned. e l , opstaande in liet water geplaatst, 
bewees dat bet gering op:dorpingsvermogen van 
dit fabrikaat door de praeparaten geenszins gewij
zigd was. 

••Deze uitkomsten noopten mij den reeds meer 
genoemden vloer over de geheele oppervlakte met 
de praeparaten te behandelen : hierbij heeft zich 
dezelfde spoedige verharding geopenbaard als bij 
de eerste proefnemingen , terwijl wat de beuoo
digde hoeveelheden en kosten van bewerking be
treft , de navolgende cijfers inlichtingen geven: 

28 vierk. ellen vloer zijn gebezigd: 
Ned. kannen kiezelzuur il ƒ0 .90 per kan , 
kau calcium a /'0.75 per kan is. ƒ5 .02* . 
gebruik van fustagc, vracht enz. » 1.50. 

(lag arbeidsloon » 0.50. 

Te zameii . . ƒ 7.02 5 . 
of ƒ 0.27 per vierk. e l , waarvan bij een meer 

uitgebreid werk zekerlijk ver beneden zoude 
blijven. 

»Teu slotte zij nog gemeld, dat de 1111.Folkers 
& Co. mij iu de gelegenheid gesteld hebben ken
nis te maken met Uansome's kunstzandsteen, 
door toezending vun een bouwkundig ornament. 
De bijzondere fijnheid eu scherpte van lijnen eu 
de hardheid en dichtheid van dezen kunststeen 
bevelen, mijns inziens, dit artikel ten sterkste aan." 

Het bovengenoemde stuk is dezer dagen opge
nomen iu het 5 u t ' stuk van het 1 5 * deel der 
bouwkundige bijdragen, zoodat men met recht 
hel nemen vau meerdere proeven op groote schaal 
mag tc geinoet zien. 

De Redactie houdt zich voor de mededeeling 
van proefnemingen voor haar weekblad ten zeer
ste aanbevolen. 

hij kocht bet 
nen onmisbaar 

tuk , 
v ooi-

voor 
4, 

en 2,1 
voor 
voor 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— In de beroemde fabriek van krupp, te 
Essen, waar thans alle Europeesclie gouverne
menten tot enorme prijzen stalen kanonnen be
stellen, is in 1840 de eerste stalen vuurmond 
vervaardigd. Toen dat stuk gereed was, bood 
de eigenaar het aau de voornaamste Duitsche 
regecringeii te koop aan. maar allen weigerden, 
iif omdat het artikel eene nieuwigheid was, óf 
om de groote kosten. De onderkoning van Egypte 
was de eenige, die de nieuwigheid aandurfde ; 

en thans zijn stalen kanon-
de veiligheid der volken ! 

— Gelijk bekend i s , heeft de heer Dc Wit t C. 
Hitchcock , een Amerikaan , te New-Vork ge
vestigd , doch zich thans tijdelijk te Parijs be
vindende, de kunst uitgevonden, om van oor
spronkelijke teekeningen onmiddellijk platen te 
vervaardigen , die even als eene houtsneeplaat 
op de gewone boekdrukpers, ja zelfs op dc snel
pers kunnen gedrukt worden. Er heeft zich toen 
te Londen eene vereeniging gevormd , die onder 
den naam van Graphotyping Company dezen 
nieuwen tak der grupliischc kunst niet het beste 
succes beoefent. De leiding er van is opgedra
gen aan den beer Hitchcock, die bij gelegenheid 
dat bij eene voorlezing er over hield voor een ge
zelschap van kunstenaars cn geleerden, in tegen
woordigheid van het talrijke auditorium een paar 
kleine platen vervaardigde. 

Zeer lijn krijt wordt door eene zeef over eene 
zinken plaat gestrooid, tot zich op deze eene ge
noegzaam dikke laag gevormd heeft. Op de 
krijt laag wordt dan eene lijn gepolijste staalplaat 
gelegd, en men brengt dit te zameu onder den 
sterken druk eener hydraulische pers, waar
door de krijtluug tot eene vaste massa gevormd 
wordt meteen schoon gepolijste, gladde oppervlakte. 
Op deze krijt-oppervlukte uu wordt licht getee-
kend, geschetst, getraceerd en de teekening met 
eene lijne , bijzonder hiertoe geprepareerde en in 
eene cigendoiumelijke inkt gedoopte penseel nage
trokken. Deze inkt heeft veel overeenkomst met 
vernis eu droogt oogenblikkelijk, waar zij met 
de krijtlaag iu aanraking komt, zonder die even
wel te doordringen. Zoodra men hiermede ge
reed i s , gaat meu niet een echt lluvveelen dool 
of met een penseel van bunsinghaar herhaaldelijk 
over de oppervlakte, waardoor men in weinige 
minuten alle deelen der krijtlaag verwijdert, 
waarop niet geteekend is , zoodut slechts de lijnen 
der teekening in ecu scherp relief achterblijven , en 
zoo scherp en lijn ziju die lijnen, dat geen tee-
kenaar ze op hout zoo lijn kan teekenen , zoo
dat de fijnheid slechts door staalgravure geëven
aard wordt. Heeft men nu eene genoegzaam 
diepte verkregen. dan giel men eene oplossing 
vau kiezelzuur zout over de teekening, waardoor 
zij eene hardheid als die van marmer verkrijgt 
cn nu kan men van de teekening door middel 
(hu- gulvunoplastiek zoo veel drukplaten vervaar
digen als men verkiest. 

De teekening wordt met de grootste getrouw
heid wedergegeven, en menig kunstenaar, die 
vroeger schrikte en beefde om zijn werk aan 
een houtgraven!* toe te vertrouwen , zal het met 
de meeste gerustheid aan de giaphotypie over
leveren, die er zonder noemenswaarde kosten 
in eeu oogenblik een naauwkeurigen afdruk van 
levert in eene drukplaat . terwijl het snijden in 
het hout kostbaar is en veel tijd vereischt. 

— Volgens the Arti:an hebben de Amerikanen 
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een spoorwegwaggon van kolossale afmetingen 
gebouwd. 

Dc lengte is 70 voel en dc breedte en hoogte 
tO voet; hij rust op 10 widen en is voorzien 
van koele, gemakkelijke en zuivere slaapinricli-
tingen vooi 04 personen. 

Het inwendige is bekleed mei gesneden zwart 
walnoothout, van trapjes voorzien en de zitplaat
sen zijn niet lluweel overtrokken. 

In het midden van den wagen vindt men een 
kabinet, terwijl de ramen behangen zijn met 
elegante gordijnen en de avond verlichting ge
schiedt door 0 groote lampen. 

De eigenaars willen nog '20 dergelijke wagens 
bouwen, die '20.000 dollars per stuk kosten. 

— Ecnigen tijd geleden heeft het Russische 
gouvernement prijzen uitgeloofd voor de beste 
plannen van werken tot vergrooting en verbete
ring der haven van Odessa, liet heelt daarop 
21 plannen ontvangen en een daarvan , ingezon
den door den Engelschen ingenieur Hartley, met 
den prijs van 8000 roebels, een ander, van den 
ingenieur Krug te Odessa, met dien van 2000 
roebels bekroond. Het werk zal naar liet eerst-
gemelde plan uitgevoerd worden. 

— Te Newyork zijn welgeslaagde proeven geno
men om zwaar geladen goederenwagens over de 
North r ivier , naar de spoorweg-depóts aan de 
overzijde te vervoeren. Met dat doel is een groot 
vlot gemaakt van 137 voeten lang bij 30 In- I. 
Hiermede heeft men in eens niet minder dan 8 
zwaar geladen goederenwagens overgezet, t iphei 
vlot zijn twee ijzeren sporen, die zich aansluiten 
aan een spoorwegbrug of steiger aan de «Jersey ' 
zijde, waardoor de geladen wagens met groot 
gemak worden overgebracht. 

(Railway Xcivs). 
— In 1865 woonden er in België 305 inwoners 

op iedere vierkante mi j l , in Engeland 307 en in 
Frankrijk 170. Als de Vereenigde Staten van 
Amerika zoo bevolkt waren als Frankrijk , zou
den er 528,000 menschen wonen : bij eene bevol
king als die van Engeland woonden er 024.000.000, 
en bij eene als die van België 1.195.000.000 
menschen, d. i . 110 millioen meer dan de i 
heele bevolking onzer aarde. Er is dus nog plaats 
voor overbevolking in de Vereenigde Staten, 

(Engineer). 
— Het verschil in tijd, tusschen London en New-

Vork , is niet vier uren, zooals herhaaldelijk ver
zekerd is, maar circa 5 uren. (Juister 4 uren 
55 minuten eu 18 '* / , 0 0 sec). Dit verschil is op 
gemaakt ten gevolge van 3 chroiioinetrischc reizen, 
tusschen Londen en Cambridge in Massachusett 
en het verschil tusschen Cambridge en London , 
werd door de telegraaf kenbaar gemaakt. 

Op onze breedtegraden , (ook die van Amster
dam en Rotterdam), is het verschil van tijd I 
seconde voor iedere 1000 voet dat men zich oost-
of westwaarts verplaatst. 

(Engineer). 
— Op de Fransche Westbaan zijn in alle dwars-

eu cindschotten der wagens kleine dubbelde ronde 
glasruiten zoodanig aangebracht , dat men door 
de wagens tot tegen de locomotief kan zien. 

Wanneer nu een passagier ingeval van nood 
eenig teeken wil geven cn dit onopgemerkt blijft, 
dan is hij blijkens eene in 3 talen aangeplakte 
annonce gemachtigd een glas te breken en aan 
een koord te trekken , dat eem' alarmklok in bc 
weging brengt. 

Misbruik wordt evenwel ten strengste gestraft. 
De Fransche Oostbaan voert deze maatregel ook 
in en weldra zullen alle Fransche lijnen evenzoo 
zijn ingericht. (Mech. Mag.) 

De Monileur du toir deelt mede dat dc 
keizerlijke commissie vooi- de tentoonstelling het 
nijverheidspalcis op liet veld van Mars voor eene 
waaide van 7J millioen francs tegen brandschade 
verzekerd heeft. 

B I N N 

s G r a v e n h a g e 
mimstrateur vau 
weg-inaatsrhappij 

d, 

E N L A N D. 

De heer J. W. Hake 
Hollandsche ijzen 

ad-
che ijzeren spoor-

door / . M . benoemd tot 
ridder der orde van den Nederlandscheii Leeuw. 

— De Nederlandsche Rhijnspoot •weg-maat-
schappij heeft het voornemen gedurende de zo
merdienst dagelijks letoui biljetten te geven van 
en naar alle stations. Wij juichen deze maat
regel in bei welbegrepen belang, zoo van de 
maatschappij als het publiek, van harte toe. 

Amsterdam. Door burgemeester en wethou
ders dezer gemeente is aan deu gemeenteraad 
een uitvoerig plan ingediend tot uitbreiding van 

zipl 

70 

de bebouwde kom der gemeente, op last van 
den wethouder van publieke werken ontworpen 
door den stads-ingenieur J. G. van Niftrik en 
vergezeld van eene memorie van toelichting van 
dien wethouder, liet uitbreidingsplan langs de 
landzijde der stad omvat in bet geheel 03'J bun
ders , langs de Llzijde 'J bunders, totaal 048 
bunders , makende met de grootte van de oude 
stad binnen dc Singelgracht ter oppervlakte van 
078 bunders, een totaal-generaal van 1320 bun
ders. Het uitbreidingsplan , wat de landzijde aan
gaat, laat zich in vijf vakken verdoelen, met 
betrekking lot de hoogtcligging der gronden. Het 
eerste vak strekt zich uit in de lengte van den 
Ilaarlennnerstraatweg tot liet zoogenaamde Kwa
kersdijkje, en omvat het gedeelte der Stadsbui
tenwijk , besloten tusschen de genoemde grenzen, 
de Buitensingelgraeht en de Kostverloren Wete
ring. Bet tweede vak is gelegen aan de west-

Ie van de verbloede Kostverloren Wetering 
den Sloterpolder. liet derde vak vangt aan 

bij het Kwakersdijkje en eindigt aan dc Over-
toomsche vaart. Het vierde vak vangt aan bij 
de oostzijde van de Overtoomschc vaart en ein
digt aan den westelijken oever vau den Aiuslel 
en is gelegen iu deu Biniiendijkschen Buitenvel-
derschen polder, liet vijfde vak vangt aau bij 
den oostelijken oever van den Amstel en strekt 
tot den Oetewaleiweg, gelegen in den Overam-
stelscben polder. Het bij deze vakken geprojec
teerde oostelijk park met villa's strekt zich uit 
van den Oelewalerweg tot aau den Muider- of 
Diomerzecdijk. Dit plan wordt duidelijk gemaakt 
door ecu kaart en een uitvoerige beschrijving. 
Daaruit blijkt o. a. dat eene kapitale hoofdstraat 
van 30 cl breedte van bet begin tot bet einde 
het uitbreidingsplan doorloopt, nagenoeg even
wijdig aan deu buitenomtrek van de oude stad , 
eene lengte hebbende van 0235 el. Deze straat 
vereenigt langs den koristen weg de navolgende 
voornaamste punten iu het projekl als: 1°. de 
overdekte markt in de burger- of volkswijk ; 2". 
bet volkspark; 3". hel marktplein iu het vak 
tusschen bet volkspark en de Overtoomschc vaart; 
4". het centrum van de villawijk ; 5". het cen
traal sporwegstation ; ü". het marktplein in het 
vak tusschen deu Amstel eu den Oelewalerweg; 
7«. de kazerne met exercitieplein en 8°. het oos
telijk park. Burgemeester en wethouders stellen 
voor dit plan, met de daarbij behoorende be
scheiden , te stellen iu handen van de commissie 
van voorbereiding voor de publieke werken, met 
uitnoudigiiig haar rapport op zoodanig tijdstip 
in te dienen , dat deze zaak over zes maanden 
kan worden behandeld. 

In de 201 » l' vergadering, door dc afdeeling 
Amsterdnin der maatschappij tot bevordering der 
bouwkunst den 19 Apri l j l . gehouden, werden 
na verschillende mededeelingen, twee nieuwe 
leden voorgesteld. De heer Rinkes, in commis
sie benoemd met twee andere leden , tot liet op
stellen van een resumé naar aanleiding van het 
verhandelde eu besprokene over de 1' vraag, dool
de maatschappij in bare bijeenkomst van dit jaar 
ter behandeling gesteld, bracht hierover verslag 
ui t , waarna ton slotte door de heeren Leliman 
en Redeker Bisdom verschillende modellen en tee
keningen van parketvloeren ter bezichtiging wei
den gegeven. 

Rotterdam. Omtrent den uitslag vau de 
prijsvraag, door Gecommitteerden van de Neder-
iluitseh Hervormde Gemeente alhier uitgeschre
ven, kunnen wij inedcdeelcii dat dertig onlwer-

van een kerkgebouw zijn ingezonden, a l s : 
1. Kunstliefde spaart geen vlijt. 
2. Theorie en practijk. 
3. Het is ons goed hier te zijn. 
4. Geduld overwint alles. 
5. Zum Beispiel. 
0. Da Scholier sellist ist i l . s. w. 
7. Erasinus. 
8. Deo Gloria. 
9. Ter bevordering der Godsdienst. 

10. Het einde kroont het werk. 
11. God ter core. 
12. II. K. 
13. Ter medewerking. 
14. Mijn buis is een buis des liebeds 
15. II batil done la inaison ele. 
10. Zoo er eenige deugd is. 
17. Quant delicti! Fahei-inaeiila. 
18. Einbeit in der Vielheit giebt Wechsel. 
10. Die Kunst adelt das Werk. 
20. Psalm 132 v. 7. 
21. Iu haast op tijd. 
22. God regeert. 

pen 
N ° . 

N". 23. Knowledge is power. 
» 24. Op goed vertrouwen. 
» 25. Rien n'est beau que le vrai etc. 
» 20. Mijn huis is een huis des Gebeds. 
» 27. Deo. 
i i 28. Een tempel God ter eere enz. 
» 29. Le Christ a posé la première pierre etc. 
» 30. Liefde tot een ding enz. 

Dc deskundigen , die zich als jury geconstitu
eerd hebben , zijn ijverig bezig om deze plannen 
te onderzoeken. 

Arnhem. Op dc laatste vergadering der af
deeling van de maatschappij van Bouwkunst 
werd het rioleeren van steden ter sprake gebracht 
en over dit belangrijk onderwerp van gedachte 
gewisseld. 

Voorschoten. Voor den voorgenomen aan
bouw of vernieuwing van het kerkgebouw der 
herv. gemeente te Voorschoten zijn 21 plannen 
onder de volgende motto's ingekomen, als: 

I . 1'Architecture rat unc science et nu art; 2 , Bethel; 
S, Zet den ouden paal uiet achteruit, cuz.; 4, Waterpas; 
5, Mijn huis is eeu huis des Heeren; 6 , Aan de Gods
dienst gewijd; 7, Voorschoten-Veur; 8, Soil Deo Glor ia; 
t l , Het werk onzer handen cuz.; l ü , Bij aanbouw behoort 
de stijl etc.; I I , Oefening; 12. Solo Deo Nitor; 13 ,1 bi 
desunt vires etc.; 14, kerk; 15. Si ipieiu sancta etc.; 
1(1, Die goed doet, goed outiuoet; 17, Geeu tijd zonder 
strijd; 18, Ne Jupiter quidein oin ui bus; l i l , Motto Kerk; 
211, Looft hein vau wege zijne mogendheden eu 21 , Aide 
toi, Dieu t'aidern. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de redacteur! 

De dagbladen hebben reeds het een en ander 
gemeld over de armzalige opening dei- tentoon
stelling te Darijs, die op het veld van Maïs , 
vroeger als exercitie- en paradeplein dienende, 
wordl gehouden eu bestemd is om er alle volken 
en voortbrengselen te ontvangen in een tijdelijk 
gebouw, waarvan in uw blad n". 28 , 1800, eene 
afbeelding eu beschrijving is gegeven. 

Het «Journal ilea Debuts" van 3 April I. I. 
bevat eenige zeer belangrijke beschouwingen over 
die algemeene expositie, die echter uiet in haar 
voordeel zijn. Het Algemeen Handelsblad van 
Zaterdag 0 April vertelt er ons iets naders van, 
even als dc Opmerker l i " . 14, 1807. Heide bla
den hangen er een tafereel van op, dat niets 
aanlokkelijks heeft, eu uaar het ons bleek, niet 
te sterk is gekleurd. Men noemt de tentoonstel
ling reeds nu als mislukt, een verwarde en on-
geredderde boel. eu brengt de datum van 1' Apr i l , 
niet hare droge opening in een zeer spiritueel 
velband. Wal er van i s , dc tijd en de bedaarde 
verslaggever zullen ons dat leereu. Wij wenschen 
af te wachten, wat er de Nederlandsche afge
vaardigden iu hun rapport van zullen zeggen. 
Natuurlijk wachten wij een volledig rapport van 
hen, die op Staatskosten derwaarts zijn gezonden. 
Er zal voor die heeren wel tijd genoeg over
blijven, een zoodanig leerzaam hoek aan hunne 
landgenooten te leveren. Zelfs beschouwen wij 
dat als eene verplichting. Aan Nederland kost 
deze tentoonstelling ƒ 100,000, en Nederland 
neemt het zeer klein ruim van 1823 vierk. Ned. 
ellen in. Aangenomen dat van deze 1823 ellen, 
er 823 wegvallen voor voet- en gangpaden en 
verloren ruimten, dan kost iedere vierkante Neder
landsche el der Staatskas de som van duizend 
Xedertundsche gulden. Voorwaar wad een bewijs , 
dat de Nederlandsche l.aiidsvertegenwoordiging 
er hoogen prijs op heeft gesteld, dat Nederland 
in den vreemde eens breed uit de mouw kwam. 

Maar wij wenschen boven alles, dat die Fransche 
wereldtentoonstelling voor de kunst, de industrie, 
de beoefening der wetenschap in ons land ruime 
voordeelen brengen zal , en tb' hooge regeering 
minstens tienmaal meer practische mannen eu 
werklieden uitnoodige, die expositie op Staats
kosten te gaan bezien. Wij hebben eerbied voor 
bekwame mannen als prof. Baiimhaiier, de heeren 
Wit te l ing. Van der Keilen, Israels, S. Verveer en 
andere autoriteiten . die voor landsrekeniiig daar 
vreugde hebben en beurtelings zullen verblijven, 
maar wij vragen: zijn niet nog andere zeer practische 
mannen, op bet terrein vau industrie, kunst en 
wetenschap, zijn niet de chefs van vele fabrieken , 
de besturen of commission vau maatschappelijks 
vereenigingcii of inrichtingen , evenzoo geschikt 
daarheen le worden gezonden, en zou van 
ben niet een rapport te wachten zijn , dat voor 
de Nederlandsche beschavingen vooruitgang dub
bele dienst kon doen, omdat het èn theorie èn 
practijk tegelijk zou abordeeren! De beslissing 
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dezer vraag zien wij eerlang te gemoet. Hetzij 
dat de Landsvertegenwoordigiiig of de Landsre-
geering die geven za l , liet is zeker dat de heer 
minister Heemskerk eene goede daad zou doen, 
nog eenige (luizende gulden te bestemmen voor 
verblijf- cn presentiegelden tijdens de expositie 
tc Parijs van een honderdtal nijveren en waardige 
beoefenaars der Nederlandsche kunsten en industrie. 

N . B. 

DE NEDERLANDSCHE B A N K OP DE OUDE 
T U R F M A R K T T E ' A M S T E R D A M . 

Deze zeer merkwaardige bouw is in vollen 
gang. Men is begonnen niet het afbreken der 
huizen, op welker plaats de andere helft'moet 
worden gebouwd. 

Deze huizen , die vroeger niet zeer fraaie ge
veltoppen waren versierd , zijn voor eenige jaren 
niet eene platte lijst voorzien. Er was dus niets 
aan verbeurd , deze buizen onder den sloopmoker 
te brengen. 

Zooals uien weet, zijn de 1111. II. ,1. Koper en 
C. de Zwaan, onderhandsi be aannemers van de 
Bank, ook van het tweede gedeelte geworden, 
nadat de fundeering van de eerste helft was aan
genomen en gelegd door den heer aannemer G. II. 
Kuiper. ' t l s opmerkelijk dat de bouwmeester 
W. A . Froger, de stiptste geheimhouding in acht 
neemt over dit zijn werk. Die geheimhouding 
i s , naar gezegd wordt, zoo sterk, dat de teeke
ningen geen enkele nacht in de directiekamer 
mogen verblijven. Waartoe dergelijke maatrege
len dienen, verklaren wij niet te kunnen door
gronden. — De openlijke mededeeling' daarvan 
in bet een of ander bouwkundig tijdschrift, zou 
misschien ambtgeiiooteii aansporen hetzelfde te 
diien , als zij er voordeel voor zich /.elven en de 
kunst in zagen. Niettegenstaande die diepe ge
heimenis, is de sigarenhandelaar De Grijs , Kal-
verstraat, hoek Singel alhier, er iu geslaagd , de 
voorgevel van de Bank , zooals die zich na hare 
voleinding zal voordoen , zeer getrouw , als eti
quette op zijne kistjes te doen afbeelden . en rookt 
men reeds Hank- of Frogcr-sigarcn. Naar het 
ons voorkomt, is de bouwmeester niet geslaagd 
hef^karakter van eeu Neilerlandseh Bankgebouw 
weer te geven. Zijn gevel ruikt naar het bui
tenland , naar deu stijl vau Ludwig Lange te Mun-
cheu . naar de motieven van de parkgebouwen . 
uaar de groeven van zandsteen . eu niet naar den 
bouwstijl, die in Nederland te huis behoort , dat 
is naar die van baksteen. — De heer militair-
ingenieur Froger heeft voor deze Bank eene 
lange hiiitenlanilsrhe kiinstreize ondernomen eu 
dc voornaamste Bankgebouwen iu Europa bezocht. 
Iu Brussel is hij de St.-Gudiile een ^ zeer mees
terlijk Bankgebouw te zien. 't Lag stilzwijgend 
in het doel zijner kunstreize besloten, dat hij 
het zijne zoo hier en daar, uit de bezichtigde 
bunken zal hebben genomen. 'I'e Munchen heeft 
de heer Froger zich cenigen tijd opgehouden, 
en naar de berichten* luidden, met professor 
Lange langdurige conforentiëii gehad. 

Zou het nu onmogelijk zijn te deuken dat prof. 
Lange, met zijne vei bazende habiliteit. in het 
ontwerpen , zijne gedachten voor een bankge
bouw , bij wijze van schets , aan den heer Froger, 
of aan de Directie der Nederlandsche bank , — 
tegen eenige betaling— heeft medegedeeld.' en dat 
de heer Froger met deze schetsen zijn artistiek 
voordeel heeft gedaan.' Wij zouden dat best kun
nen en durven aannemen. Prol'. Lange is eeu 
groot talent en architect. Maar een ding is bij 
ons zeker — professor Lange heeft de hand 
niet gehad in de onderdeelen en in de détails 
van lijsten, pro Uilen, ornamenten , kapiteelen enz. 
enz., cn zal bet ook niet krijgen in de beeld ver
sieringen , die de beer Koelman vuor het. fron
ton ontworpen heeft. Deze compositie, die dc 
kroon op bet bouwwerk zetten zal , wordt dus 
echt Nederlundsch — voor zooverre dit de an
tieke Bank-bouwstijl zal veroorloven. Wisten wij 
niet, dat de beer Koelman van 's-IIage veel ken
nis vau bouw- schilder- en beeldhouwkunst bezit, 
en deze drie zusterkunsten niet groot genie be
oefent, wij zouden aan de kunstwaarde vau zijne 
beelden misschien gaan twijfelen. Thans zullen 
zijne kunsttalenten de Nedeilandsche Bankgevel 
en de daarop aangebrachte ornamenten, palmet
ten, anten, kapiteelen enz. enz., zeker overvleu
gelen. — Maar oordeelen wij niet te vroeg, en 
wachten wi j , totdat de Bank eenmaal voor het 
publiek toegankelijk zal zijn, om dat gebouw ge
meubeld cn bewoond te kunnen bezien. — Wij 

Ier 

over twee a drie jaren de «lui
de heer Froger thans zoo dicht 

Bank bedekt houdt, 
bet gebouw alsdan 

worden van de oude 

A . F . VV. 

W I J 

vertrouwen dat 
er , waarmede 
mogelijk het aanzicht 
zal weggevallen zijn , en 
een sieraad mag genoemd 
Turfmarkt alhier. 

Amsterdam, Apri l 1807. 

Aan de redactie van de Opmerker! 
In N " . 14 vau uw blad vindt men een uitvoe

rig en juist verslag over de 0' algemeene verga
dering der ambachtsschool alhier, die ik de eer 
bad als gast te mogen bijwonen. 

Bij de vermelding van algemeene berichten 
gaan wel eens feiten te loor, die niet mogen 
onaangeroerd blijven. 

Zoo boorden wij uit liet verslag voorlezen, dat 
de heer .1. II. Lel iman. medeoprichter der school, 
was benoemd tot honorair-llestuurder , naar aan
leiding vau zijn bedanken. Hij bad eene wisse
ling in bet bestuur wenschelijk geoordeeld en 
had daarom tot uittreding besloten. 

liet bestuur had in zijne plaats — en al 
goed zijn ingelicht zelfs op zijne voordracli. 
benoemd de heer Salin, iu wiens bekwaamheid 
en persoon het bestuur datgene had teruggevon
den, wat het in den heer Leliman moest missen. 
De heer Salin was even zoo vele maanden in 
dienst , als de heer Leliman het jaren was geweest. 

Verder bracht ons het verslag het onaangenaam 
bericht, dat de verdienstelijke cn oudste onder
wijzer in het rechtlijnig en bouwkundig teekenen, 
de architect Rooseboom , zijne betrekking aan de 
school had opgezegd. Die opzegging was een 
groot verlies voor de school, te meer daar de 
heer Rooseboom aan haar sinds de oprichting 
was verbonden geweest, en hij een groot gedeelte 
der teekenvoorbeelden had bewerkt. 

De beer Tetterode ol' het. verslag vergat echter 
beide heeren tc bedanken voor de door hen 
sedert vele jaren bewezene diensten, ten beste 
van bet volksonderwijs betoond. 

Met veel tact reikte (of wierp) de Voorzitter 
de belooningen aan de leerlingen toe. Menig 
straf — wel wat te hard of te Russisch woord — 
werd door hein gesproken. Wij mogen verwach
ten dat bet zaadjes zijn geweest, gestrooid in 
vruchtbare aarde, eu iu harten , die niet kwalijk-
ncmend zijn. De ambachtsschool is eene even 
nuttige als schoone inrichting. Als de ouders der 
leerlingen nu niet tot de arme ol' bedeelde volks
klasse behooren , dan is er van de daar gekweekte 
en onderwezeiie kinderen wel wat te wachten 
voor ons nageslacht, maar als die ouders arm, 
doodarm zijn, als hunne jongens de sporen daar
van iu hun uiterlijk en kleedij dragen , dan zal er 
van die kinderen niet eerder wat te maken zijn, 
voordat zij geriiimen tijd goed gevoed, gekleed, 
en gehuisvest zijn geweest, want eene slecht voor
ziene many is voor bet volksonderwijs en de 
volksbeschaving de grootste plaag. 

Naar wij hooien ijvert het bestuur van de 
Maatschappij van den werkenden stand om aan de 
Ambachtsschool een eigen lokaal te verschaffen. 
Daarvoor zijn door de provincie reeds /' 3000 
toegestaan. Ongetwijfeld een goed begin, om het 
ontbrekende spoedig te verkrijgen. 

Amsterdam, 7 Apri l 07. (') 
UEDDicnaar, 

H. A . P. 

dat 

Mijnheer de Redacteur! 
b. 4. V. mag het u en zijn lezer uiet verzwijgen , 

hij elke pittige oppositie hoogacht. 
Dc declamation iu uw no. 15 1. 1., over zijn persoon uit

gesproken, bestempelt hij niet den naam vau overbodige 
kleingeestigheden, liet spreekwoord: tie pot rerwijt den ketel 
dat hij zwart it, kau worden toegepast op het geschrijf van 
de heeren Vogel, als medewerker, eu Gosschalk als.juiig 
voorzitter der afdeeling. Meiden zijn vreesrlijk uit hun hiTincur 
uver I,. 4. V . , cu de redactie, die zijn brieven opnam. 

Dc heer II. I'. Vogel oordeelt, dat er „vele gevallen zijn, 
waarin naamloos schrijven passend is", eu beeft het iu strijd 
met deze juiste meaning niet onpassend geacht, I.. 4. V. tut 
zijn „onschuldig slachtoffer le „eiken." Dc '„scherpteen waarde" 
van V'ogcl's „bouweritiek" is nu tc uordcelcu tegenover zijn 
niiiiin. leder vogeltje zingt zou als het gebekt 18. 

Welk ecu vuurrecht voor de knust eu deu lezer vau aw 
blad? De heer 1. Gosschalk, zich bij herhaling op bl. 153 
en 10!) vau het 13' deel der „Bouwkundige Bijdragen" 
vroeger noemende .1. GurVschalk, architect-ingenieur tc A m 
sterdam, hoeft, blijkens bet verslag der ofdeclingsvcrgadc-
riug vau 5 April 1.1., de redactie vau De Opmerker eu L .4V'. 
eeuige nonchalante /jhruseu doen hooreu. 

Hij is begonnen met over zijn eigen IK tc spreken. Dat 
moet gewraakt worden duur de zeer weinige leden, die hem 
zuo als Opmerker n». 8op bl. 12 berichtte, de leiding hunner 
vergadering hebban toevertrouwd, Wij noemen zoodanig ge
keuvel „begripsverwarring", cn cene wanordelijke wijze van 
presldecreil, die geen „remleiding uf „loftuiting" (in het 
versing iu u". 15 opgenomen, schijnt do heer G . zelfs iu het 
meervoud te hebben gesprukeu) waard is. 

(*) Bij gebrek aan plaats kou deze brief, even als vele 
andere stukken , eerst heden wurdcu upgeuumell. 

Gij , waarde heer redacteur, hebt al dat i/ekef in dc af" 
dccling alhier over uw blad, bij deu wortel 'afgesneden, en 
waarlijk liet is hoog t i jd, dat daar rustig wordt voortge-
werkt. Reeds de vierde bestuurder nam 'mi I Januarij I I 
zijn ontslag. 

Wij leven in ecu tijd van gisting en oppositie. Onder 
vier oogen mag meu iemand uf zijn werk met het vilmes 
aau Harden snijden, maar iu De .Opmerker, of in ecu ander 
blad, mei of zonder naam ] (dat doet voor de argumenten 
niets af) zijn gevoelen te openbaren, dat wordt gewraakt 
Of f'ri/o, .1. d. M . , I,. 4. V. schrijft, wat doet het er toe, 
a s hunne polemiek doel treft, cn niet van kiiustbclaiig ont
bloot is r 

Het publiek cn de kunst schijnen minder gediend met de 
water- en melkkost der zuigelingen, dan de')„bonmki„idii/eu 
l i ' / i ?"*"*""*<'.»'**''. 0 1 , 1 d t " heer Vogel ua te spreken. 
U a ' uuijil . euwig schipperen, wringen en laveeren, schijut 
verkozen tc worden boven het rerht door zee t/tiau. Wat 
geeft ons ecu naam, als dc woorden zwak zijn'-' 

Dc „stoute vormen in stoute materialen" vuu deu heer 
vogel, zullen ons ecu „stunten of ouaeugendeu" bouwstijl le
veren. Dc Nederlandsche bank vau deu beer Froger (ja! als 
dat waar wasl is door den heer Vogel zoo bitter eu snij-
di.-ud als mogelijk is, beoordeeld. Ook vele andere uitdruk
kingen laten wij voor rekening vau uwen vasten medewerker. 
Hij zegt u. a. van eeu woonhuis: „ h e t gebouw is te plat, 
te eentonig cu te veel nut glasruinen gevuld"; hij spreekt 
zeer vlcijend vuu „een d é m e n t i anu elke illusie geven ; hij 
srhnj ft verrassend: „ h e t is eeue witte raaf geschoten, wederom 
under de vele nieuwe producten (in den 'zin van mislukt ge
bezigd i eu eindahjk vnu papier-maeM-huissn en spiegellijst-
arrhiteeltinr", die wij bij eeue volgende kunstreize, door deu 
heer \ iigel te ondernemen, graag meer van nabij lccren 
krullen. Wat is de bedoeling vnn bovenstaande uitdrukkingen': 
Is bet spotten, «a tyre , belecdigeu of vullen crust van deu 
beer Vogel? Hoe vele slachtoffers heeft de beer Vogel op 
die wijze met zijn „scherpste wapen" getroffen! Wij'willen 
hopen zonder nadenken vuur anderen, 'behalve voor I,. 4. V. 
Wij zijn er dan ook, zoo dat heet, kapot van . cu daarom 
zien wij af vau eeue „teijeucriliek". Conduit gezegd, achten 
WIJ die beneden ons. 

I: 4. V. wil dc perken der hrusclilirid niet moedwillig 
overtreden. Verlangt uien het, dan wil hij iedere attentie 
aan zijn adres gezonden, met gelijke iiiiuit betalen, behalve 
die, duur domme gedienstigheid uf gedienstige domheden 
uitgedacht. 

L . 4. V had reeds het plan gevormd, zijn bruten-mail 
met het begin vau dit jaar tc beperken. De heer Kui
per heeft hem daarin verhinderd. Vour hem schreef I,. 4. V. 
ui hoofdzaak dc laatste brief. Thans kuincu ecu paar andere 
schrijvers hem lastig vallen met hun ijesrhrijf, dat wij als 
vau alle kiiustbclaug ontbloot, aanvankelijk meenden ter 
zijde tc moeten leggen. 

Nu dat geschrijf korlelijk is beantwoord, hebben wij uuze 
plichten jegens hen volbracht. Daar zij de persoon, iu 
plaats van zijne argumenten stelleu, cu ons zulke tooit pole
miek minder bevalt, gunnen wij hun dat veld geheel cn id. 

.Wij staken voorloopig onze liriecen-mait en medewerking 
aan Ue Opmerker , eu danken der redactie voor het iu L . 4. V. 
cu L . 3. V. gestelde vertrouwen. 

E n als onze geachte lezer de Amsterdamsche briefjes, 
te avoud of morgen, nog eens wil doorbladeren, dan zal hij 
I.. 4. V. geen geringen dienst doen, met ieder wuord, dat 
minder gelukkig uitviel, als uiet geschreven tc beschouwen. 
Wederkccrig kau hij op onzen dienst rekenen. 

Wraakzucht is dc ellendigste zundc iu het leven. Zij heeft 
tot zuster bekrompenheid eu tot broer pedantisme. Hare ou
ders zijn domheid eu hoogmoed. Met de betuiging ouzer 
verschuldigde hoogachting aau redactie cu lezer, noemen wij 
ons L . 4. V. of: J 

LEONARD, QUATIS-VOSUX. 
Amsterdam, 

half April 1807. 

Varia. 

Electrisch licht. Op groote schaal weid 
van electrisch licht gebruik gemaakt bij den aan
leg van den noordelijken spoorweg in Spanje. 
Gedurende het warmere gedeelte van den laat
sten zomer vond men ei- voordeel iu des nachts 
te werken iu plaats van bij dag, waardoor eene 
kunstmatige verlichting noodzakelijk werd. Hier
voor weid het elcctrisebe licht gekozen, dat in 
alle deelen uitmuntend voldeed en veel voordee-
liger was dan de verlichting met flambouwen, 
terwijl nog daarenboven het voordeel werd ver
kregen dat de dampkringslucht in de diepe en 
slecht geventileerde galerijen onbedorven bleef 

Men maakte gebruik van twee lichten, opdat 
bij het verwisselen der koolspitsen het licht onder
houden kon blijven. Door eene commutator be
hoefde men alleen de electriscbe stroom van de 
eene lamp naai- de andere te brengen. Twee 
batterijen van Hansen van vijftig elementen wer
den afwisselend gebruikt totdat beide tot een be
paalden graad waren uitgeput, waarop zij ge
zamenlijk nog eonigeii tijd vau dienst waren. Hel 
licht was altijd regelmatig eu voldoende voor 
eene werkplaats, waai' honderd man werkten, 
zonder dat iemand last bad van het schit
teren van het licht Door gebruik te maken van 
cene reflector van den vereischtcn vorm kon men 
een vlak van 300 tot 500 cl breedte en van 
1000 tol 3000 el lengte voldoende verlichten. 
Bij zeer ongunstige omstandigheden bedroeg de 
uitgave voor dit l icht, met al wat daarbij be
hoort, niet meer dan ƒ4 .50 per uur. 

Nieuwe uitvindingen in den vreemde. 
Een klein , maar zeer vernuftig uitgedacht 
werktuigje is te Herlijn iu gebruik gekomen . en 
wel een instrument je om lengten te meten; het 
is gemakkelijker iu 't gebruik dan roede of nieet-
r o l , en schijnt voor het meten van velerlei voor-
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werpen eene groote nauwkeurigheid te bezitten. 
Het bestaat uit een klein wieltje met een 

scherp getand radje, dat men langs of over het 
te meten voorwerp laat loopen, en zoo door 
middel van een klein raderwerk, een spillet je 
met een wijzer in beweging brengt; — dat wij
zertje geeft op eene soort van wijzerplaat de ge
deelten van ellen aan, die het wieltje doorloopt, 
terwijl dc geheelcn door een veer die «klik" 
zegt, worden aangeduid. Iedere »klik" is dus 
een meter. 

Het geheele werktuigje is niet grooter dan 
een gewoon horloge en kan gemakkelijk in den 
vestzak gedragen worden. 

De andere is eene uitvinding van den heer 
Kessler, een werktuigkundige uit Nassau, die 
een zelfwerkend sineertoestcl voor cylinders en 
stoomschuiven van locomotieven beeft uitgevonden. 
Het systeem dezer uitvinding is de afsluiting van den 
olietoevoer op het oogenblik dat de stoom de 
cylinder binnentreedt. De nieuwe tlubricator" 
is in Duitschland herhaaldelijk beproefd, en uien 
verhaalt daarvan veel goeds. {Engineer). 

Steenkolengruis als brandstof voor loco
motieven. Meermalen reeds is dc wenschehjkheid 
besproken van het stoken van steenkolengruis 
in de locomotieven. iu plaats van grove kolen . 
en de aanzienlijke hesparing van kosten, die 
daarvan liet gevolg zoude zijn. Op de lijn Dus-
seldorp-Dortmnnd is men daarin ten volle ge
slaagd. Het gruis , dat daar gestookt wordt, is 
van goede hoedanigheid en van de »Ruhr" af
komstig. De afstand tusschen de roos terstaven 
is niet minder dan V» ii Eng. duim. Men 
zou meenen , dat met zulk een rooster het stoken 
van gruis cene onmogelijkheid was, tenzij met 
groot verlies, en toch is het tegendeel waar. 
Het vuur wordt aangemaakt met stukken steen
kool , cn wordt daarna onderhouden met gruis , 
dat met water aangemengd en tot de substantie 
van kalkmortel bereid is. In een oogenblik bakt 
het gruis aaneen, en laat nu het poken en op
stoken van het vuur evengoed toe, alsof het 
vuur met grove kolen was aangemaakt. 

Alleen geeft zoodanig gruisvuur meer vonken, 
dan een van grove kolen; om die te dooven, 
wordt er een kleine waterstraal, een stofregen 
veroorzakende, uit den ketel in de rookkast ge
le id , waardoor de vonken geheel worden uitge
doofd. Dit laatste is reeds eenigen tijd op ver
schillende Duitsche spoorwegen in gebruik. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 
M a a n d a g , 2 » A p r i l . 

Teil SO ure, iu het Café Restaurant bij I*. Cordens te 
' • Boten: lo. het eenjarig ouderhoud der werken; 2o. het 
eenjarig ouderhoud vau de kazernen, stallen en magazijnen; 
8 0 . het eenjarig onderhoud der werken te Creveeoeur, aan 
de Blaauwe Sluis en van Nieuw St. Audries; en 4o. het 
herstellen vau bruggeu te 's Bosch; alles onder het beheer 
der genie te 's Bosch. 

Ten 11 ure. in het logemeut de Keizerskroon op de Stroo-
markt te Deventer: lo. het eenjarig ouderhoud der werkeu 
tc Deventer; 2o. het eenjarig ouderhoud van dc kazernen, 
stallen en magazijnen te Deventer; 3o. het eenjarig ouder
houd van de kazerne enz. te Zwolle; 4o. het eenjarig ouder
houd van dc kazerne euz. te Kampen; alles onder het be
heer der genie te Deventer. 

Ten 11 ure, in het logement vau II. J . Mallaut , te 
Heugden: het éénjar ig onderhoud van de werken onder het 
beheer der genie tc 1 lensden. 

Teu 11 ure, iu het Hotel dc Commerce tc Vlissingen: 
het eenjarig onderhoud van dc kazernen, magazijnen enz. 
te Vlissingen en te Middelburg, ouder het beheer der genie 
te Vlissingen. 

Ten 19 ure, aan het gebouw vnu het prov. bestuur te 
Maastricht: het driejarig onderhond der werken van het 
kanaal van Luik uaar Maastricht, voor het gedeelte dat het 
Nederlaudsch grondgebied doorloopt, tc rekcucu van 1 April 
186? tot den Sisten Maart 1870. 

Ten 11 ure, in het logement het Wapen van Utrecht op 
de Varkeusmarkt te Amersfoort: lo. het eenjarig onderhoud 
van de kazernen, stalleu, magazijnen euz. te Amersfoort; 
en 2o. het eenjarig onderhoud der werken op de legerplaats 
bij Milligcn ; beide ouder het beheer der genie tc Amersfoort. 

Ten 1 ure, op het raadhuis te ' s l l age : het vernieuwen 
van eenige kaaimuren cu scliociingcu. 

Op hit raadhuis te Moordrecht: dc vergrooting der school 
eu oudcrwijzerswoniug in die gemeente. 

Ten 4 ure, teu huize van 1'. T . Krenier, te Zeerijp: lo. 
Ktiue belaugrijkc graving op meerdere diepte eu breedte 
van de Eiiuiucr-, Zeerijper- eu ( ï a r s h u i z e r m a r c u , ter lengte 
gamete* op 6500 ellen; 2o. het vernieuwen vau de Ban
ner brug. 

Op hjR raadhuis tc 's l lage: het leveren en stelleu vau 
eenige .vakken Rasterwerk langs het Orunjeplein. 

n i n n d » K , : l « A p r i l . 
Ten 1 0 ure, iu het Timmerhuis te Kotterdam, naar de 

leverantie van 1 getrokken Waajklinkers, rortlantsche ce-
nent, pleister, touwwerk, leer, atrookd wijlen , bruinwerk , 

Jras, olokmakcrswerk, borstelinakerswerk, groen laken, 
toentyriesch, grijs linnen, gronddoek, wollen eu linnen ilwij-

, paardenhaar, ifordijnpapier, grondpnpicr, 
meubelkoord , ha uil , guzbra miers, glazen 

1 am pen glaze n , deurplaten, lampenkap 

fan,: afneemdoekcu 
\\ustb'«k , siugel, 
ballon» eu klokken 

pen, zeemvellen, leder, patent-olie , petroleum, groene zeep, 
soda, kaarscu, Auierikaauschc reuzel, vet (roet), poctskatoen, 
lampkatoeu, snuit van vlas, zeegras, turf, houtskolen, be
zems, boenders, manden, riet, dubbel eu enkel halfwit eu 
groen glos, ijzer, staal, ziuk, lood, spijkers, ijzerwaren, 
gegoten ijzeren straatberrierandcu, straatsyphons, kolenbak
ken, pijlers, balusters cn verwwareu. 

Ten 11 ure, in het Hotel dc Paris, bij de Wed. A . de 
Kroon te ( ï eer tru idenberg: het eenjarig onderhoud vau de 
ka/C nu-11 euz., ouder het oeheerder genie tc Oeertruidenberg. 

Ten 11 ure, teu huize van A. Bcrutscu, te A ze wij u : 

het bouwen eener pastorie. 
VA O C H M I M B , 1 M e l . 

Door dc hcercu Knthoveu & Co., te 's-Hage: Het leveren 
vau het beuoodigde glas, alsmede het verwen van de over
dekking der beurs te Kotterdam. 

Ten 12 ure, ten raadhuize te Arnhem: lo. het leveren 
van gewasschcu cu ongewasscheu grind; 2o. het levereu cu 
leggen vau cscouzijnsche bandstukken voor voetpaden; 80. 
het leveren vau eeu nieuw brugschip: eu 4o. het leveren 
(Mi stelleu van ecu ijzerhek vau de hoogerc burgerschool. 

Donderdag , 2 « e l . 
Iu eeu der lokalen van het ministerie vau hiuuenlaudsclie 

zakcu te 's Huge: het bouwen van eeue dubbele schutsluis 
auu deu moud van het kanaal door Walcheren , cu het ver
richten vau eenige grond- eu ventere werkeu bij VlïssiiiKeu. 

Teu 3 ure, op het gemeentehui* te W a r d ü m : het stich
ten van ecu gebouw voor cene rijks hoogerc burgerschool. 

V r i j d ü g , 8 N e l . 
Ten 12 ure, aau het gebouw vau het prov. bestuur te 

Arnhem: het herstellen, begriuden, opmaken eu tot 31 De
cember IS67 oudcrhoudeii van de Dreuuielsehc Straat, tic 
Vore use lie eu Hce re waarde use he dammen, in de provincie 
Gelderland. 

Ten 12 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
(irollingen: lo. het doe 11 vau eenige bestratingen op den 
rijks-grooten weg van Groningen naar de Friesehc grenzen • 
2o. het makeu eeucr bestrating met luvakeien tip deu rijks-
grooten weg vau Grouingcu uaar Delfzijl. 

Teu 12 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Groningen: het wegruimcu vau dc zeesluis de Staten/ijl eu 
liet bouwen van eene steenen l.'itwatcriiigsluis aldaar. 

Z a t e r d a g , 4 M e i . 
Ten 11 ure, iu het logement dc Hos ka 111 "te Wecsp: lo. 

ccne verwiug van werken fe Muiden cn te Wecsp; 2o. het 
herstellen van ecu gemetseldcn beer binnen het fort Titer-
meer; beide onder het beheer der genie te Weesp. 

M a a n d a g , « M e i . 
Ten f 1 / , ure, ten raadhuize tc Groningen: het leggen 

eeuer klinkerbestrating op dc aardcubaaii, langs den Hooru-
scheu dijk tot dc grenzen der provincie Drenthe bij Kelder-
Wolde, ter leugte vau omstreeks 3811 el. 

U l n a d a g , 7 M e i . 
Ten 11 ure, iu de Stadsherberg bij Wouters aau de Waal 

te Nijmegen: lo, het eenjarig onderhoud der werken; en 2o. 
het cenjnrig ouderhoud van de kazerueu, stalleu cu maga
zijnen; beide ouder het beheer der gcuie te Nijmegen. 

Irmii lerdiig, « M e i . 
Ten 11 ure, iu het Hotel dc 1'Kurope op het Vreeburg 

te Vtrccht: lo. het eenjarig onderhoud der metsel- cu tim
merwerken ; 2o. het eenjarig onderhoud tier kazerueu, stal
len eu magazijueu; 80. het eeujarig onderhoud der aarde
werken; 4o. het eeujarig onderhoud der werken tc Honswijk 
en te Vreeswijk; alles ouder het beheer der genie te l'trecht. 

Ten 12 ure, in eeu der lokalcu vau het ministerie van 
binneulandsche zaken te 'sHage: het maken van het sta-
tiousterrcin met ecu gedeelte spoorbaan, het graveu vau het 
daarlangs strekkend kanaal, het maken van den onderbouw 
vau eeue dubbele draaibrug met vast gedeelte in deu toe-
gaugweg uaar het station vau eene bazaltkadc cu vau eenige 
verdere bijbehoorende weikeu te Middelburg. 

Ten 12 ure , in ecu der lokalen van het ministerie van 
binneui. zaken te 'sllage: het bouwen van eene vaste brug 
iu den Rijksweg van Groningen naar Assen nabij Gronin
gen: over de ingraviug fOCX deu spoorweg van Harlingen 
uaar de Hauuovcrsche greuzen. 

Ten 12 ure, op het bureau van den garnizoens-komman-
daut iu de Willemskazerne te A m h e m : het eenjarig onder
houd vau de kazerueu, stalleu, magazijueu euz. te Aruhem, 
onder het beheer der geuie te Nijmegen. 

V r i j d a g , 10 M e i . 
Teu 11 ure, iu het gemeentehuis te Westkapelle: het 

gedeeltelijk begriuden cu gedeeltelijk beklinken van eencu 
Weg, ioopcudc vau Westcopclle door Zoutelaude tot Bigge-
kerke, laag 9566 ellen, met het ouderhoud gedurende zes 
maanden ua dc voltooiiug. 

W o e i M d a c , 22 M e i . 
Teu 2 ure, iu het gemeentehuis te Baarland: hetverbctc 

ren, begriuden en tot 1 Mei 1868 onderhouden van den ge 
wonen weg vau Baarland naar het gehucht Kwadeudainme 
iu de gemeente Hoedckeuskerkc, ter lengte vau 2850 cl. 

Danderdac 23 M e i . 
Teu 12 ure, iu ecu der lokalcu van het ministerie vau 

biuucnlandsche zaken te ' s l lage: liet bouwen vuu eeu ma 
gazijii te Tilburg. 

D o n d e r d a g , tt J u n i . 
Ten 12 ure. iu ecu der lokalen vau het ministerie van 

Itiuuenlaudsche zaken tc 's Hage: liet makeu vau het ge
deelte vau deu Zuider-Waaldijk bij Bommel, tot deu Noor-
dcr-Maasdijk bij Hedel, van deu spoorweg van l'trecht unar 
Boxtel. 

I » « n d e r d a g , 11 J u l i . 
Ten 12 ure, iu ecu der lokalen vau het iniuisteric van 

biunculaudschc zakeu te 's l lage: het maken eu stelleu van 
den metalcu bovenbouw der brug over dc Waal bij Boinuiel 

Afloop van aanbestedingen. 
Op I*» Apri l tc 's Hage aau het ministerie vau biuneii 

laudschc zakeu: het makeu vau wachterswoningcu, ufsluitiu 
geu enz. up deu spoorweg vau Zwolle uaar Meppel. Daar 
voor waren 10 iiischrijviugsbiljcttcu ingekomen. Dc minste 
iuschrijver was de heer B. A. Wicgcriuk , te Groculo , voor 
/'58,377. 

Op 19 April te llanrlem : teu burclc van het provinciaal 
bestuur: het doen van eenige herstellingen aau de zeeweriug 
vuu het kustlicht te Durgerdum (hoek vau het IJ). Voor 
dit perceel ziju ingeleverd vijf b ü l c t t c n . waarbij ingeschreven 
was als volgt: door den heer W. 1 ley blok, ƒ 090 ; B. Beu 
keiikiimp, tc Wieriugeu, /'798; K. H . l ïrockii icijcr, tc Amster
dam, ƒ 7 4 5 ; G. Schalk', te Buiksloot, /'f>97, terwijl de 
miustc inschrijver was de hcer.1. Visser, tc Marken, voor / 674. 

Op '£'.% April iu de Kotterdamsehe Diergaarde tc botter
dam : hel bouwen vau eeue brug enz. aau dc Kruiskade eu 
het makeu vau hokkeu voor moutloiis en eeu yskelder. Voor 

beide perceelen was minste inschrijver G. Key aldaar, als: 
het eerste perceel voor ƒ 1 2 2 0 en het tweede voor ƒ 4155. 
Voor elk dezer 2 perceelen waren 9 iuschrijv ingsbiljetten 
ingeleverd. 

O p 2 4 Apri l door deu raad van bestuur der Nederland
sche bouw-raaatschapmj te Amsterdam: het dempen van het 
Amstelgrachtje, met bybehooreml riool. Aannemer de heer 
J . Kooy , voor ƒ 1 4 . 5 3 7 . 

Op 2 4 April door deu Dijk stoel van het poldistrict Cu-
lemborg: lo. het verhoogeu eu verzwaren van een gedeelte 
Lek. begiuuende bij de limietpaal van Beusichem eu eindi
gende tegen de aan te leggen spoorbaan beueden die stad, 
en 2o. eeuige werkzaamheden aan de l^eksluis eu aan de 
keermureu laugs de haven. Van het eerste werd aannemer 
de heer W. Touisseu, te T ie l , voor ƒ 42600, en van het 
andere de heer I,. C . Schaade, te Culeuiborg, voor ƒ 1 6 , 0 0 0 . 

Advertentiën. 

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 . 
Het Bestuur heeft de eer den Inzender van het 

antwoord op bet eerste onderwerp der Prijs
vragen van I8U5, en gemerkt: „L'ART EST 
DIFFICILE", bekend te maken, dat hem als 
ACCESSIT zal worden toegekend het Getuig
schrift der Maatschappij met honderd vijf
tig gulden premie, tegen teruggave van de 

ikleurde teekeningen cn op voorwaarde dat der 
Maatschappij, ingevolge art. 39 en 40 der wet, 
in vrijen eigendom de bij het ontwerp overgelegde 
kleine teekeningen in lijnen worden afgestaan. 
Bijaldien de Inzender zich met dit besluit ver-
eenigt, wordt zijne schriftelijke magtiging tot 
opening van den naambrief ingewacht bij den 

Best u urder-Secretaris 
A M S T E R D A M , 23 A p r i H 8 6 7 . J. H. L E L I M A N . 

NB. Het archief en secretariaat der Maat
schappij voornoemd is na 1 Mei 1867 
gevestigd in de Wijde Kapelsteeg bij het 
Hokin, Buurt E ti". 131. Aan dat adres 
worden voortaan alle pakketten ingewacht. 

Namens het bestuur, 
De Secretaris, 

J. H . L E L I M A N . 

Stoomlabriek van Zinkwerken 
V A N 

GEPERST, liEliUTEY liETIll)kkE\ E.\ liEDREVES B i k . 
Bekroond met de Zilveren Medailles in 

het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam 
1865 en 1866. 

t e A R N H E M . 
K E R K R A M E N , D A K V E N S T E R S , R A A M R O E 

DEN naar alle profillen, BOVENLICHTEN, V E N 
TILATORS, SPITZEN, LIJSTVEHSIERINGEN, 
K A P I T E E L E N , CONSOLES, B A L K O N S , BALUS
T E R S , R O Z E T T E N , L E T T E R S , enz. enz. enz. 

V U H U I V I V G E R K I T Z E N * R O D E N U I I* . 

FOLKERS & C°, 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N D E 

P A T E N T (10IRETE-ST0IC0JlPv,(Limi 

te L O IV 13 E N". 
Ransome's kunstzandsteen voor Bouw

kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , KAPI 
T E E L E N , OONSOLEN, F R I E Z E N , enz.; alsmede 
V A Z E N , FONTEINEN , G E D E N K T E E K E N E N , 
S T A N D H E E L D E N , G R A F T E E K E N E N enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig: teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge
geven, cn naar over te leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de verbinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiczelzure Ka lk , die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N . TERRA
C O T T A , K A L K - , PORTLAND-CEMENT-BEPLEIS-
T E R I N G , enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoming 
van Steenkleuren zijn verschillende Kleurstof
oplossingen verkrijgbaar. 

/geven te Arnhem bij D. A . THIEME.—Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S Sc C». te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W . VAN DER WIEL. 

Tweede jaargang, p. 18. 

r<r.«kijil ftriftïl idem hl„t,f bij 
» . A . T H I E M E te A r n h e m . 

Priji ftt :i minuten tnm i . p. ƒ 1.85. 

4 Mei 1867. 

• » i ibniinrljmb T M T ' u i j i i r p i f . 
M n r i n l i n 1 »,!«•« f.,M ptritvmti rept 
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WEEKBLAD voor AMHITECTElf, IMEHEÏÏRS, ÏABRDCAITBI, AAlOJElffiRS & WERKBAZEN. 
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Met medewerk.nK van Dr. T. VAN DOESBURGH, C. J . VAN DOORN, J . <j. VAV GENDT Jr J H I F T I M t l f I T r n u » D n w 
b b S U l J r ' J" L E m t * N . P- LINSE, S. E. W. KOOKPA VAN ETSING A, H. P. VOGEL. 

EENE BLADZIJDE UIT DE GESCHIEDENIS DEI! 
H A N D W E R K E N BIJ DE G R I E K E N E N 

ROMEINEN. 
Wanneer men bedenkt , dat in het aloude 

Griekenland eene sterke afscheiding der maat
schappelijke standen en weinig voorliefde tot 
den arbeid bestond; dat alleen slaven een hand
werk uitoefenden en als zoodanig weinig gezien 
waren, dan kan het geene verwondering baren, 
dat de Grieksche wijzen het handwerk als 'I ware 
verachtten. Socrates toch zeide dat een hand
werk den geest verstompt en den meuscli ver
nedert , en dat handwerkslieden slavenzielen 
waren, terwijl Demosthenes van nieeiiing was, 
dat het denkvermogen afhankelijk is van "s men
seden werkzaamheid en dat iemand , die onaan
zienlijk werk verrichtte, nooit tot groote dingen 
in staat was. 

Wanneer men zoo iets leest in een tijd als 
de onze. waarin meer en meer .erkend wordt 
dat de werkende stand cene hechte schakel is 
in de maatschappelijke keten der samenleving, 
dan zal wellicht de vraag gedaan worden, hoe 
de toestand der handwerken in de grijze oud
heid was.' Wij willen daartoe de geschiedtnilcn 
openslaan. 

Het was verre beneden de waardigheid van 
een vrijen Griek, die zich slechts met staatkunde 
en wapenhandel bezig hield , om door handen
arbeid iu ziju onderhoud te voorzien, en van
daar is het licht verklaarbaar dat men in dien 
tijd — wij bedoelen hier eenige ecuwen vóór 
Christus' geboorte — ook volstrektelijk geen 
denkbeeld had omtrent de vereeniging van 
handwerken tot gilden, (het woord «gilde" is 
echter van latere dagteekening) terwijl onder 
monopolie slechts verstaan werd, liet opkoopen 
van alles , om daardoor dc prijs te doen stijgen. 

Zoo verhaalde Aristoteles, dut Thales van 
Miletc, een der zeven wijzen van Griekenland, 
al dc olie uit Milete en Chios opkocht tegen 
den volgenden zomer, welke onderneming hem 
uitnemend gelukte; minder gelukkig wus een 
Siciliaan, die al het voorhanden zijnde ijzer op
kocht , doch er later niet weer kon afkomen. 
Bij de Sybarieten bestond eene wet, dat hij, 
die eene lekkere spijs had uitgevonden, daar
voor een monopolie ontving voor den tijd van 
eén jaar; waarlijk wel de moeite waard! 

De landbouw deelde echter niet in de verach
ting van den arbeid ; in The be moest men onder 
anderen zich tien jaren hiermede hebben bezig 
gehouden, om eene openbare betrekking te kun
nen bekleedeu. Opmerkelijk is het, dut, in 
weerwil van de verachting, die den handwerken 
en zijnen beoefenaren teu decf viel , de arbeid 
juist aan voorname personen tot verpoozing 
diende. Homerus toch verhaalt vau fraaie ta
pijten , waarop door voorname vrouwen veldsla
gen waren gestikt; Aeropos , koning vun Mace
donië, was een bekwaam schrijnwerker en 
kunstdraaier, en Dionys (de jonge) bouwde hui

zen en was in liet maken van stoelen en tafels 
zeer bekwaam; broodgebrek alleen kon echter 
een vrij man noodzaken eenig handwerk uit te 
oefenen; indien daartoe de gelegenheid zich aan
bood , kocht of huurde hij liever bijtijds een 
slaaf, van wiens arbeid hij het voordeel trok. 

Er bestonden in dien tijd echter reeds fabrie
ken ; de vader van Demosthenes bezat er twee ; 
in eene daarvan werden sabels, in de andere 
bedden vervaardigd; bij zijn overlijden liet hij 
voor eene waarde ongeveer gelijk staande aan 
f 3500, aan ijzer, hout cn ivoor achter, terwijl 
in de fabriek van Lysias en Polimaches, 120 
slaven oorlogschilden vervaardigden. 

Het aantal fabriekslaven was zoo groot, dat 
er in oorlogstijden somwijlen eenige duizenden 
in het leger dienden, die tot den vijand over
liepen , cn andere volken met hunne bekwaam
heden van dienst waren. 

Vereenigingen van werklieden kenden de Grie 
ken reeds; zoo bestond er onder anderen eene 
»do Eronoï" gehceten, die ten doel had voor
schotten aan de deelhebbers te verstrekken. 

Zulke vereenigingen bestonden in het oude Ro 
meinsche rijk reeds in de vroegste tijden ; zij 
werden «Collegia" gehceten en verschilden hemels 
breed van de gilden, die in de middeleeuwen 
werden ingevoerd. De gilden waren als 't ware 
kleine, op zich zelf staande ambachtsstatcn, die 
zich bet liefst ten koste hunner zusterverenigin
gen uitbreidden , en steeds trachtten uit te mun
ten in bespottelijke gestrengheid jegens gezellen 
cn leerlingen en bedrog tegenover de gebrui
kers; het doel der collegia was onderling hulp
betoon , vriendschappelijk samenzijn of vereering 
van den beschermgod. Elke vereeniging bad zijn 
beschermer ; zoo luidden de smeden Vulkaan, de 
kooplieden Mercurius, de beeldhouwers, schil
ders, artsen en fluitspelers Minerva. 

Wanneer die vereenigingen feestvierden — de 
fluitspelers deden dit onder anderen op den 15, 
10 en I " Juli — dan ging liet er lustig toe; 
men trok meesttijds gemaskerd en zingende langs 
de stralen. Bij hel overlijden van een der leden 
werd de vercenigingshaiiier voor het lijk uitge
dragen ; het beheer was opgedragen aan opzich
ters , Syndic i , Quastores, of Magistri geheeten , 
die gewoonlijk voor vijf jaren, echter ook wel 
voor hun geheele leven werden benoemd. 

Deze vereenigingen verloren langzamerhand 
hunne godsdienstige lichting en ontaarden in 
staatkundige partijen: om hunne uitgestrekte be
zittingen en vaste eigendommen, die uit de in
leg- en boe tegelden ontsproten , werden zij door 
de Regeering met wantrouwen gadegeslagen , ten 
tijde van liet genicenebest verboden en later 
onder het keizerrijk opgeheven. 

Alleen in de geringste collegia en begrafenis
fondsen , die somwijlen afzonderlijk bestonden, 
mochten slaven opgenomen worden. Men maakt 
zich een verkeerd denkbeeld als men onder sla
ven verstaat diegenen onzer natuurgenooten, welke 

thans dien naam dragen , in den regel alle op
voeding missen en gedoemd schijnen te zijn om 
als slachtvee te worden verhandeld en behandeld; 
neen, het waren meesttijds krijgsgevangenen en 
niet zelden mannen van verdienste. Vrij gewor
den zijnde, oefenden zij gewoonlijk eenig hand
werk ni t , cn waren zoowel door hunne kennis, 
als door dc geestkracht, die onderdrukte volken 
zoo vaak ten toon spreiden, gevaarlijke mededin
gers voor dc handwerkslieden uit dc geringe 
volksklasse, die daarenboven in hunne rijke mede
burgers, die meesttijds alles door hunne slaven 
lieten verrichten, groote mededingers vonden. 

Ieder rijke Romein toch had gewoonlijk een 
eigen kok, bakker, kleêr- ol tentmakcr ; j a , de 
Slaat hield er zelfs eene groote partij slaven 

I op na, tot het maken van openbare gebouwen. 
Dat de handwerken ten deele door de armste 

en minst beschaafde burgers , ten deele door vrij
gelaten slaven uitgeoefend werden , kan als be
wijs dienen , dat, evenals bij de Grieken, ook 
bij de Romeinen het handwerk niet zeer hoog 
stond aangeschreven. 

Men geloofde nu eenmaal, dat een man, die 
voor een ander om geld werkt , naar de Romein-
sche wijze van zien, geene hooge cn edele be
grippen kon hebben , en overlaadde hem, die 
door zijn rijkdom zich een zekeren aanhang had 
weten te verwerven, met spot en smaad; zoo 
moest Terentius Barro, die in den slag van Cannea 
zich beroemd mankte , meermalen het verwijt 
liooren, dat hij de zoon van een vleeschhouwer 
was, terwijl bij de optreding van Ventidius Cas-
sus tot consul, overal schotschriften aangeplakt 
waren, waarin ou zijn vroeger beroep van muil
ezeldrijver gewezen werd. 

Ziedaar lezer, eene bladzijde uit de geschiedenis 
der handwerken bij twee oude volken; dat de 
hedendaagse!»; er lijnrecht tegenover staat, be
hoeven wij zeker niet te vermelden , want wie 

zal tegenwoordig met verachting nederzien op den 
man, die in het zweet zijns aanschijns het dage-
lijksch brood verdient, die zich slechts ter ruste 
legt, om nieuwe krachten te verzamelen, en die, 
wanneer hij oud en afgeleefd is , zijnen kinderen 
niets anders dan deze les kan nalaten: "liij, die 
tot werken is geboren, moet werken of bij gaat 
verloren." 

Groningen. J . J. H . 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Zooals men weet, gaan er ook stoomschepen 
ter walvisohvangst uit. Een dezer steamers, het 
schip .Diana," verliet Hull in de maand Februari 
1800, en stevende naar de kusten van Groen
land. Sedert had men van dat schip taal noch 
teeken vernomen en velen hielden het voor ver
loren , toen het in de eerste dagen van Apri l 
behouden en met eene rijke lading in Enge
land terugkwam. (Idem.) 
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— De Russische regeering heeft, op aandrang van | 
Frankrijk en Engeland, last gegeven tot het in 
voeren op de oorlogs- en handelsvloot van het 
nieuwe, door vele zeevarende natiën aangenomen 
stelsel van zcesignalen. (Naut. Magaz.) 

— Het provinciale gouvernement van Kharkoff 
in Rusland heeft besloten tot den aanleg van 
een spoorweg, die de stad Koursk met de zee 
van Azull zal verbinden en over Kharkoff zal 
loopen. Volgens het verslag van eene speciale 
commissie, zal de aanleg van deze lijn niet meer 
kosten dan 40 .000 roebels de werst. (1 .06 
kilometer. (Ilailw. News.) 

— Het grootste koepeldak ter wereld vindt 
men te St. Petersburg. Het bestaat uit eene 
enkele boog van ijzer en beslaat eene ruimte van 
050 bij 150 voeten. Het gebouw wordt voor mi
litaire vertooningen, bals enz. gebruikt. 

— Op de Parijsche tentoonstelling heeft de 
heer P . Regout, de bekende protectionistische 
industrieel, twee borstbeelden in gips van zich 
zeiven ingezonden, beiden meer dan levensgroot. 
Op het eene staan alle door dien heer verkregen 
ridderorden en medailles in gips afgebeeld; op 
het andere bevinden zij zich in natura. Dc be
zoekers der tentoonstelling zijn dus in de gele
genheid gesteld bekend te worden met dien 
grooten Nederlander en hem naar waarde te 
leeren schatten. N. U. C, 

— In het Fransche tijdschrift, getiteld: Journal 
Mensuel den travaujr de l'Académie nationale, 
agricole, manufacturiére et commerciale et de 
la société frantaise dc statistique universellc wordt 
de zaak der afdamming van de Ooster-Schelde 
behandeld door den directeur van dat blad, de 
heer Aymar-Bressier. In het nummer van M a a r t -
Apr i l vindt men een artikel op bl . 178—195, 
waarbij geraadpleegd zijn de verschillende rap
porten van beide zijden uitgebracht, het gemeen
schappelijk Nederland-Belgisch rapport van Sep
tember 1860, en de verschillende brochures, die 
over de afdamming zijn geschreven. Dc slotsom
men der beschouwingen van dien schrijver, te 
vinden bl . 104—105, laten wij hieronder letter
lijk vertaald volgen: 

1". De afdamming van de Ooster-Schelde zal 
geene verzanding veroorzaken, noch tusschen Ant
werpen en Bath, noch tusschen Bath en de zee. 
In het tegenovergestelde geval, zou Holland ver
antwoordelijk zijn voor de schade, die er uit zou 
voortspruiten. 

2". De afdamming van de Ooster-Schelde zal 
den Belgischen handel van Antwerpen naar den 
Rijn niet belemmeren, omdat het kanaal van 
Zuid-Beveland aan alle vereischten van de scheep
vaart kan vuldoen. 

3°. De afdamming van de Ooster-Schelde zal 
de inlandsche handelsbelangen van België niet 
krenken. 

4" . Nederland heeft evenzeer recht op de af
damming der Ooster-Schelde, als België op d< 
opstuwing van de Maas en den aanleg der ka
nalen in Kemponland. Binnen de grenzen gebruik 
maken van een recht wordt geen misbruik, zelfi 
wanneer de belangen van een derden daardooi 
benadeeld worden. 

5". De afdamming van de Ooster-Schelde kan 
zelfs geene aanleiding geven tot tegenstreving 
van de Belgische zijde , daar het Weener congres, 
de Schelde vrij verklarende, daarmede alleen d 
eigenlijke (de Wester) Schelde bedoelde. 

6". De afdamming der Ooster-Schelde eindelijk 
en de aanleg van een onafgebroken spoorwegvei 
binding van Vlissingen naar Duitscldand , is ein
delijk een werk van wezenlijk internationaal b 
lang, waarbij de welvaart van den geheelen zee 
handel der noordelijke streken betrokken is. 

Ziedaar de waarheid. 
Te vergeefs zullen geachte redenaars of geleerde 

schrijvers het gewicht van hunne welsprekendheid 
of van hunne pen nog in de schaal werpen, men 
zal altijd tot die conclusion moeten terugkomen 

(Met betrekking tot punt I" zal het echter 
moeielijk zijn de schade te bepalen, daar, onaf
hankelijk van de afdamming, de Schelde als han
delsweg minder goed werd, wat vooral van de 
Belgische zijde is aangetoond. Ook zouden dan 
altijd de Belgen in de eerste plaats de werken 
moeten wegruimen, waardoor bovenwaarts het 
water aan de Schelde onttrokken wordt, en waar
door in de eerste plaats de verslechtering der 
beneden-Si helde wordt veroorzaakt.) 

l i I N N E N 1. A N D. 
— Z. M . heelt aan den heer F . F . Fijnje van 

Sulverda, Inspecteur van den waterstaat met den 
person el en titel van hoofdinspecteur, op zijn ver

zoek, eervol ontslag verleend, onder dankbetui
ging voor de vele en trouwe diensten den Lande 
bewezen. Bij den Waterstaat benoemd : tot in
specteur, den hoofdingenieur 1ste k l . C. Brunings; 
tot hoofdingenieur 1ste k l . , die der 2de k l . jhr. 
J. K. T. Ortt; tot hoofdingenieurs 2de k l . , de 
ingenieurs 1ste k l . P . Galand en II. S. J. Rose, 
de eerste buiten bezwaar voor 's Rijks schatkist; 
tot ingenieur 1ste k l . , die der 2de k l . J. van 
der Toorn; tot ingenieur 2de k l . , den aspirant
ingenieur J. W. G. Stieneker, en tot aspirant
ingenieur, H. A . van der Maaten, surnumerair. 

— Met ingang van den 1 October 1867 is 
door den minister van binnenlandsche zaken op
gedragen : 

de dienst van den watei staat in de 1ste in
spectie te Arnhem aan den inspecteur C. Brunings; 

de dienst van hoofdingenieur in het 11de dis
trict (Zeeland) aan den hoofdingenieur J.Strootinan; 

de dienst van hoofdingenieur in het 0de dis
trict (Noord-Brabant) aan den hoofdingenieur 
II. S. J. Rose. 

Bij gelijke beschikking i s , na voorafgaand ver
gelijkend onderzoek, met ingang van 1 October 
1807, tot surnumerair bij den waterstaat benoemd 
de civiel-ingenieur J. A . E. Musquetier. 

Wij vernemen voorts dat, te rekenen van den 
lsten October 1807, de hoofd-ingenieur P. Caland 
zal zijn geplaatst in algemeeneu dienst, met bepa
ling dat hij meer bijzonder zal blijven belast met 
het beheer en de directie der werken tot verbe
tering van den Kotterdainschen waterweg. Als 
iirrondissemeuts-ingenieurs zullen dienst doeu: de 
ingenieur J. van der Vegt in het 10de district, 
standplaats Brielle; de iug. F. W . II. vau Op-
stall, in het 10de district, standplaats Gorinchem; 
de ing. P. Loke , in het 0de district, standplaats 
Hoorn; de ing. A. .1. Brevet, in het 7de district, 
standplaats Maastricht; de ing. A . M . K. W. ba
ron van Ittersum , in het 5de district, standplaats 
Zutfen; de ing. .1. van der Toorn, in het 4de 
district, standplaats Kampen ; de ing. J. M. F. 
Wellan , in het 5de district, standplaats Nijme
gen ; de ing. W. II. Hubrecht, in het 8ste dis
tr ict , standplaats Utrecht; dc adspii ant-ing. B. 
Hoogcbootn, in het 3de district, standplaats 
Assen. 

Wij vernemen nog dat de ingenieur P. J. de 
Quartcl zal blijven gesteld in algemeeneu dienst 
en toegevoegd aan den inspecteur in de 1ste in
spectie; dat de adspir&nt-ingenieur J. Kluit zal 
blijven toegevoegd aan den hoofd ingenieur in het 
10de district, ten einde hein weder ter beschik
king te stellen van den ingenieur te Gorinchem, 
cn dat de benoemde surnumerair J. A . E. Mus
quetier wordt toegevoegd aan den hoofd-inspec-
teur te 's-Gravenhage. (Sloompost.J 

— Bij beschikking van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, dd 24 Apri l 1807, is de be
noeming van B. C. Nienhuis tot opzichter van den 
Waterstaat der 4de klasse op zijn verzoek inge
trokken. 

— Betrekkelijk de werken der Amsterdamsche 
Kanaal-maatschappij wordt medegedeeld, dat in 
de maand Maart in het geheel werden gebezigd 
1125 tot 1290 werklieden, 35 tot 45 paarden, 
en behalve dc stoomwerktuigen, in de vorige 
mededeeling vermeld , 5 of 6 locomotieven. 

Arnhem. In de laatste vergadering van den 
Gemeenteraad werd door een der leden geklaagd 
over de overdadige verlichting van eenige buiten
wijken , tot bezuiniging aangespoord en niet een 
gemotiveerd voorstel te dier zake gedreigd, als 
hierin niet spoedig verandering kwam. Wij ho
pen dat het gemeentebestuur op den ingeslagen 
weg tot verbetering der gebrekkige verlichting, 
niet alleen iu de buitenwijken, maar ook in de 
stad zelve, zal voortgaan en zijn naar de nadere 
beslissing in deze zaak zeer benieuwd, 

Zwolle. Dingsdag 30 April hield de heer 
T. J. Stieltjes, ingenieur en lid van de Tweede 
Kamer der Stateu-tleneraal, te dezer stede eene 
voordracht over de ontwerpen tot droogmaking 
der Zuiderzee , en wel voor dc leden der Maat
schappij tot Nut ran het Algemeen. De spreker 
herinnerde er aan dat, nu de annexation aau de 
orde zijn, ook Nederland er op bedacht was eene 
twaalfde provincie te heroveren op zijn oude 
vijand: de zee; een vijand echter, die weer 
onder andere omstandigheden, b. v. in 1574, 
1072 , 1700, in een bondgenoot verandert. Hij 
toonde aau dat Nederland voortdurend zulke an
nexation had uitgevoerd , echter vroeger op klei
nere schaal , bij de droogmaking van biunoii-
laudschc moeren en plassen en van de schorreu 
en slikken aan zee. Spieker weet voorts op de 

bijzonderheid, dat vele der grootste werken vau 
dien aard waren ondernomen in lijden , dat de 
financiën van het land in geen bloeienden toe
stand verkeerden, h. v. tijdens don langdurigeii 
oorlog tegen Spanje, en in 1830, na de uitput* 
ting die een gevolg was geweest van den negen
jarigen voet van oorlog tegen België. Ook nu 
was wéér de gunstige financieéle toestand na 
1848 voorbij gegaan, en begon men ijverig zich 
de droogmaking der Zuiderzee aan te trekken , 
bij verminderden bloei van 's lands financiën. 

Daarna vestigt dc spreker de aandacht op de 
bezwaren van afwatering en scheepvaart, die al
tijd vooraf moeten opgeruimd worden , alvorens 
men tot de eigenlijke droogmaking kan overgaan 
en wees hij aan dat de zoogenaamde voorberei
dende werkzaamheden veel meer geld en tijd 
kosten dan de eigenlijke droogmaking zelve. 
Vooral zou dit hier het geval zijn, waar men te 
doen had met de afwatering van eene rivier als 
den Ussel en met zeer groote scheepvaartbclangcn. 
Uitvoerig werden de bezwaren, voortspruitende 
uit den Ussel aangeduid, en tevens aangewezen 
dat die niet (zooals sommigen meenen) kunnen 
weggenomen worden door kannliscering van den 
Ussel , en het bezwaren van de andere takken 
van den Rijn, (Waal en Lek) met het water van 
den Ussel. De spreker kwam tot de conclusie, 
dat men van het denkbeeld moet uitgaan, dat in 
de water verdeeling op dc hoofdrivieren, geene 
ingrijpende veranderingen mogelijk zijn. Daarna 
werd nog aangetoond in welk opzicht de voorge
stelde droogmaking van de Zuiderzee bezwaarlij
ker was dan vroegere, en gewezen op dc nood
zakelijkheid van eene voordeolige verhouding tus
schen de lengte vau deu afsluitdijk in betrekking 
tot dc grootte van den droog te maken polder : 
en op de bezwaren van zulk een afsluitdijk door 
zeer diep water. De gang van eb en vloed in 
de Noord- en Zuider Zee werd beschreven, de 
diepten der Zuider zee op de marine kaart aan
geduid door verschillende kleuren, cn mededee
lingen gedaan over de diepten der havens langs 
de zee en den aard van den bodem. Deze was 
volgens spieker volgens de murinokaai ten , wier 
juistheid wederom bij de boringen was gebleken, 
ruim V j klei en '/j zand, bezuiden de lijn van 
Enkhuizen langs Urk naar de Ketel , en l/.x klei 
en '/j zand beuoorden die lijn en tot aan Sta
voren. 

Overgaande tot de beschrijving der velschil
lende ontwerpen tot droogmaking, bracht de 
spreker iu de eerste plaats hulde aau den in
genieur B. I'. G. van Diggelen, die het eerst 
in 1849 een ontwerp tot indijking der geheele 
Zuiderzee en der Wadden heeft geleverd. Spre
ker wijst echter op de bezwaren , verbonden aan 
ile wijze van afleiding van den Ussel , door den 
heer van Diggelen voorgesteld , vooral met het 
oog op de afvoer van ijs, en het opslihben van 
een riviermond, die door sluizen aan de mon
ding onttrokken is nau de werking van eb eu 
vloed. Ook werd aangeduid dat de spuikom voor 
de zeegaten van den Helder en het Vlie zeer 
klein zou worden bij dit ontwerp. 

Na eene korte aanduiding der bezwaren tegen 
dc latere voorgestelde lijnen van afsluiting Wie-
ringen—Makkuui en Stavoren—Kakhuizen, ging 
de spreker over tot de beschrijving, in hoofd
trekken , van het ontwerp Beijerinck , en vau de 
wijzigingen die daarin noodig kunnen zijn als : 
vergrooting van den boezem, verbreeding en 
gewijzigde richting der kanalen , enz. De rede 
werd besloten door eenige opmerkingen over den 
invloed der afsluiting op eb en vloed in de 
riviermonden, over de economische en land
bouwkundige bezwaren , en over de groote voor
deelen , die de uitvoering ran dit ontwerp ople
veren zou. 

Dordrecht. Aan Burgemeester en Wethou
ders is een credriet verleend vau f6000, voor 
de verbetering van het water in de Spuihaven eu 
binnengrachten , en het verschuilen van drinkwa
ter , ter dienste van welke verbetering een loco-
mobile van 10 paardenkrachten is aangekocht. 

Nijmegen, 28 Apri l . Sedert eenige dagen 
is men bezig met het afgraven van een gedeelte 
van deu tuin van het R. C. weeshuis, aau het 
stedelijk bestuur afgestaan tot uitbreiding van de 
gebouwen der hoogere burgerschool op Bethle
hem. Bij die gelegenheid werden verscheiden 
kruikjes, kommetjes en schotels gevonden van de 
bekende runde aarde (terra sigillata), alsmede 
een bouw versiersel van zand- of tufsteen, zijnde 
een moniiikenkop met geschoren kru in , waar
schijnlijk ufkomstig van het voormalig zusterkloos

ter op Bethlehem. A l deze voorwerpen zijn door 
heeren regenten der beide weeshuizen aan de 
gemeente-verzameling van gedenkstukken van ge
schiedenis en kunst afgestaan. 

Schiedam. In de Nieuwe Rotterdammer Cou
rant van 29 en onder dagteekening van 27 Apr i l , 
komt het navolgende bericht uit Schiedam voor. 

ï Gisteren namiddag heeft de beproeving plaats 
gehad van de veel besproken bascule-brug over de 
binnensluis aan den Dam. De opneming vond in 
byzijn van den gemeenteraad , de heeren van dei-
Tak van Rotterdam als eerste deskundige, den 
gemeente-architect en .). Gd bel als aannemer plaats, 
en daarbij bleek dat de brug ten volle bestand 
is voor haar doel, immers reed daarover een sle
perswagen met 4000 Ned. ponden beladen , ter
wijl de brug slechts 8 strepen doorboog. 

»llet werk levert in zijn geheel een fraai gezicht 
op, vooral des avonds, wanneer de brug door 
vier sierlijke gas-lantanrns wordt verlicht. Da
delijk na de proefneming, is de brug in gebruik 
gesteld. Na den afloop der opneming vereenig-
den zich de leden van deu gemeenteraad in een 
daartoe bestemd lokaal en wenschten den burge
meester van Dijk van Mathenesse geluk met dit 
eerste belangrijke werk ouder zijn bestuur vol
tooid, terwijl zij hulde brachten aan den voorzit
ter van l'abriekage, den heer J. l i . Nolet, wiens 
volhardende ijver in deze bij vernieuwing was 
gebleken." 

Dit bericht lezende zullen velen in het onzekere 
verkeeren, welke beteekenis moet worden gegeven: 

1' aan de volzin de veel besproken bascule-brug 
en 2 ' met welk doel de opneming geschied in 
bijzijn van den heer Van der Tak als eerste des
kundige, liet plan met bestek van bedoelde brug 
werd door den gemeente-architect van Schiedam 
ontworpen en onder diens toezicht uitgevoerd. 

Eeu drietal raadsleden, gehoor gevende aan in
drukken van achter de schermen blijvende, zoo
genaamde deskundigen, hebben met betrekking 
lot de oplevering dezer brug eene oppositie ge
voerd, eenig in soort en beneden alle critiek. 
Gelukkig dat de raad, voorgelicht door den pre
sident van l'abriekage en ondersteund door we
zenlijke deskundigen, geen gehoor gal' aan de 
ongerijmde voorstellen, die tot groot nadeel van 
de gemeente zouden zijn uilgeloopen. 

Ook in deze zaak blijkt wederom . dat het voor 
de wezentlijke belangen van eene gemeente noo
dig is , dat aau degelijke eu zaakkundige mannen 
de belangen van de gemeente worden opgedra
gen eu toevertrouwd. 

Wij behouden ons voor later , wanneer de han
delingen van den gemeenteraad iu druk zijn ver
schenen , meer in liet bijzonder op deze geschie
denis terug te komen, cn haar duidelijk te maken. 

I N G E Z O N D E N . 

DR] N K W A T KIII. Kl 1)1 N (i E N . 
Poser bieil la question , c'est prestpje ia résoudrc. 

I li de Sederlandsehe Sloompost vau 28 April 1.1. komt 
eeu medegedeeld stuk vuor, dut het iugezondeu urtikel „dr ink
waterleidingen" eu opgeuolneu iu Dé Opmerker vau 20 
April II., schijnt te willen wederleggen. (*; 

W ü beginnen niet voorop te stellen dat ieder gezegde om
trent insinuatie door ons niet wordt bcuutwuord, omdat 
iedere iu-dliuatic, tegen wieu ook, buiten ouze bedoeling ligt. 
Zeggell wij iets of vragen wij Iets dat de schrijver van het 
medegedeelde iu de Sloompost uiet bevalt, zoo is het moge
lijk, dat hij dat weder eene insinuatie noemt; dit is wel ge
makkelijk. Wij letten op de anugevoerde groudeu; wordcii 
onze beweringen wederlegd, wij zullen 't gul erkennen; is 
dit niet het geval, dan komen wij er tegeu op eu de waar
heid zal gczegil wordcu. 

De sclirijver van het medegedeelde iu de Stooiuptisl be
weert, dat de upcuburc aanbieding van dc eoueessie tot op
richting of vestiging eener waterleiding te 'sllage uiet is tc 
rungschikken ouder die zakeu, welke bedoeld worden met 
de woorden: „publ i eke aaubcstediugen" en waarom r ziehier 
zijuc redeneu : 

„ B g eene „ p u b l i e k e aauhestediug", toch heeft de iu
schrgver een gedetailleerd plan voor zich. Hem wordt uls-
„dau slechts gevraagd: Hoeveel eischt gij , om dit pluu onder 
„de daarbij behoorende voorwaurdeu tot stuud te brengen? 
„Hier iutegcndecl, moet hij, die eene waterleiding te 's Gra-
„veuhagc wenscht up tc richteli, eeu geheel plan ontwerpen, 
„eu daarbij opgeven hoeveel hij van de gemeente eischt: 1 
„als premie voor de oprichtiug dier ulideruemiug, 2 als be-
„ta l ing vau het henoodigde water teu behoeve van de ge
meentedienst. Het ouderscheid is dus nog al tastbaar." 

Wat is het geval ? 
Burgemeester cn Wethouders vau 's-Gravculiagc hebben 

krachtens Raadsbesluit van deu 17'1'" Juli 1806 iu het open
baar aangeboden de eoueessie tot daarstelling of vestiging 
eener waterleiding iu de gemeente, op de voorwaarden, 
welke daarvoor door deu Gemeenteraad /iju vustgssteld. 

Deze voorwaarden nu zy'u de basis, waarop de openbure 
aanbieding der eoueessie plaats heeft eu ter voldoening daaraan 
vraagt uicu eeu inschryviugsbUjct. Welke is uu de wijze van 
inschrijving iu de voorwaarden vervat? Zy' is deze izie hladz. 
7). „ b e h o u d e n s de bepalingen, vervat iu de algemeene voor-

(*) l u het voorguuude artikel is eeue zinstorende drukfout 
ingeslopen; op bladz. 08, !>"• kolom, regel 9 vau boven 
staat liet veronderstellen, moot zijn uiet veronderstellen 

Kr. H A L - T I K . 

„waarden der gemeentewerken, vastgesteld door Burgemeester 
„en Wethouders bij besluit van den l ' i ' " 1 Augustus 1802, 
..waarin dc bevoegdheid wordt aaugegevcu , om als aaunenier 
„ t c mogen medediugcu, wordt bepaald dat Burgemeester eu 
„ W e t h o u d e r s voornamelijk op die inschrijvingen zullen letten, 
„welke dc meeste waarborgen voor eene goede en richtige 
„uitvoering opleveren iu verhand met het voordceligste aau-
„ h o d voor dc gemeente. 

„ B u r g e m e e s t e r c u Wethouders ziju aan de inschrijvers geene 
„verautwoord ing schuldig vuor het al of uiet guuueu aan den 
„mins ten inschrijver. 

„ U e inschrijviugsbiljctteu moeten behalve de vroegere, be-
„vatteu de voorwaardcu, op welke de eoueessie gevraagd wordt 
„gedetai l leerd omschreven, deu tijd vau uitvoering, dc plaats 
„waar de prisc d'eau wordt voorgesteld te mnkeu en de som, 
„welke zij voor de uitvoering vau dc opgenomen bepalingen 
„jaarlijks bedingeu." 

lu dc offieieele aulikoniligiiigeu vau Burgemeester eu Wet
houders staat dat dc iusc l irüviugsbi l je t teu vóór of op den 
31 Ovtuber 1800 moeten wordcu ingeleverd. 

Wat uu de aauuemer of inschrijver te verrichteu heeft, 
om aau dc bepuliugen vau het bestek te voldoeu eu ziju 
prijs t«- bepalen, wnnueer hij de werken wil uitvoereu , zoo
als: meten, boren, deuken, schi-ijveu, rekenen eu uog veel 
meer, dat is zijne zaak. 

Wauncer wij er op moeten uitgunn, om eeu kanaal aan tc 
nemen eu er ziju geene of geeu voldoende boringen , gceuc 
of geen voldoende wuterpnssiugen door de llirectie gedaan, 
wel , dau gaan wij horen eu waterpassen , leugte profijten 
teekeueu eu soms uog maar, ten einde ouze bcrela-uiugcii op 
voldoende goede gronden te iiiukeu eu deu prijs te bepaleu. 

De inzender van het medegedeelde in tie Stooinpost stelt 
als voorwaarde eener ,.publieke ttanbestetliiig" dat dc iuzcu-
dcr eeu gedetailleerd plun voor zich heeft 

Uit kan wel, maar behoeft uiet het geval tc zijn. 
Zie hier om uiet te lang te worden slechts écu voorbeeld 
Niemand zal beweeren, dat de werken onzer Staatsspoor 

wegeu niet iu deu vulsteu zin bij „publ i eke aanbesteding'' 
worden uitgevoerd. Welnu, zie bestek uo. 224 wegens het 
vervaardigen vau deu uictaleu boveubouw der brng over tie 
Lek bij kuilenburg, eu ge zult iu urt. 0 knullen lezen: 

s 12. „ A l v o r e n s tot tie uitvoering van deu bovenbouw 
„over te gaan, doet de uanuemer teekeningen vau al de bij
zonderheden vnn de snmeustclliug der brug, alsmede vau de 
„ h a u g s t i j g e r s e u compensatie inrichtingen, opmaken, iu over-
„ l e g met eu uaar tie voorschriften vuu deu eerst uauwezend 
„ i n g e n i e u r . " 

Kn verder: 

„ f i t dc teekeningen moet ten duidelijkste blijken, op 
„welke wyze dc ouderscheidcue deelen zullen worden samen-
.,gesteld eu aau elkander verhoudcu." 

„ D e teekeningen eu berekeningen worden aan de goedkeu 
„ r i u g vau den .Minister vnu Biuueulautlsche Zakeu onder 
„worpen." 

Bestek u°. 18.1 voor het makeu van den ijzeren boven
bouw vuu poorten en bruggen iu deu spoorweg van kuilen
burg uaar Bommel bevat gelijksoortige In-palingen. 

Ziet ge uu wel, dat ineu publieke aanbestedingen heeft, 
waarbij werkzaamheden voor cu uu dc aanbesteding door deu 
uuuucmcr Worden verricht, tlie tot het gedetailleerd plau 
behooren. 

Doch men behoeft zich id zeer weinig met aanbestedingen 
te hebben bemoeid, om te wetcu, tint zeer vele werken 
worden aanbesteed zonder gedetailleerd plau. 

De openbare aanbieding tot het tlaarstelleu eener water
leiding voor 's Hage is dus wel degelijk eeue publieke aau-
bcstcding eu de inschrijver moet volgens de voorwaarden 
vau Burgemeester eu Wethouders aau de bevuegdheid vol
doeu uiu als aannemer te mogeii mededingen. 

Maar dese annbiediug van concessie kau ook nog be
schouwd wordcu uit een uogpuut vau billijkheid ten opzichte 
vau al de inschrijvers. 

De schrijver vau het medegedeelde iu de Stiiomposl be
weert, tlat de inschrijver ecu geheel plan moest ontwerpen 
en daarbij opgeven hoeveel hij vuu de gemeente eischt. 

Wij zeggen, dat tie inschrijvers eeu plan muesten inzeil
den, waaruit kou wortlcu opgemaakt, in hoeverre zij eeue 
guedc cu ritdttige uitvoering op het oog huilden. 

.Maar nuar tlat plau geschieden de berekcuiugen, en 
de berekeningen geven dc eischen aau, ilie inen aan tie 
gemeente duet. 

liet is alzoo billijk, dat de pas worde afgesneden, om 
vau de ingezonden plans cu berekeningen gebruik te kun
nen makeu om ziju eigcu plau te releveeren cu dus dat 
alle nadere rapporten eu brieven, die ingekomen zijn ua 
den lautsteu dag der iiischry'viug, eenvoudig op zij wortlcu 
gelegd. 

Wij zeggen volstrekt uiet, dat dit duor eeu der iuschrij-
vers is gedaan, doch wy' beweeren wel, tint tic mogelijkheid, 
om het te kunnen doeu , moet wortlcu ontnomen. 

Dan alleen is men zeker een zuiveren toestand te hebben. 
De heeren llardenbroek c. s. hebben, zie bijlage Vi t / 

van het rapport van den heer Delprat op bladz. 122, een 
brief ingezonden, tlie letterlijk met het vulguudc bcgiut: 

„ D a t zij, kennis hebbende gcnouicu van tic voorwaartleu, 
„waarop dc aanvragen hunner onderscheidene coiieurrenteu 
„berusten en dauruit hebbende outwanrd, tlat de door hen 
„oi idergeteekent leu bedongeui' subsidie htmgcr is, dun die 
..door anderen is gestipuleerd , zich verplicht hebbcu geacht 
„ h e t door hen aaugevrnagde cijfer ecuigermate cu in groote 
„trekken te moeten iustinceereii.'' 

De heeren dc Veer e. s. liebhcu eeue nadere memorie 
ingezonden izie bladz. 101 van het rapport tics heeren Del
prat) waarin zij, op grond van liuuiic eigeuc berekening 
vervet iu hum.c memorie, ingezonden hij hun iuschrijviiigs-
biljet, en op grond der wutcropbrellgst vau de Auister-
tluuische waterleiding, de hoeveelheid water aaugeven, tlie 
iu verschillende tijden voor 's-Gravenhage zal beschik
baar ziju. 

A l de andere iuscbrijvers, uitgenomen de heer Miller, 
hebben nadere mcniu i ïeu eu brieven ingezonden, waarin zij 
hun plan nader ontvouwden. 

At die nadere brieven eu memories mueteu naar onze 
manning op zij worden gelegd. Ter verkry'giug van eeu 
zuiveren toestand is tlit wensehelyk. 

De schrijver vnu het medegedeelde iu de Sttiiiinpnst be
weert verder dat elk inschrijver het recht heeft, ten allen 
tijde uu den bepaalden termijn, toeliehtiiigeu, adviezen, 
hegroutiugell of wat ook iu te zenden , mits dat deze geene 
wijzigingen ul' veranderingen voorstellen of nnubrengen iu 
het primitief ingediend plan of vau de primitief gcstelde 
geldelijke voorwuurdeu eu welke vóór ul' op deu Olsten Oc
tober 1800 reeds waren eu ziju iugezondeu. 

De hiervoren medegedeelde „wijze van inschrijving", vervat 
in dc voorwaarden vnn burgemeester en wethouders waarbij 
is bepaald, wat het inschrijviligsbiljet moet bevatten, cu 
de bepaattte tijd vau inzending, ziju voldoende om het 
ouhoudbnre vau het hier gestelde te doen uitkomen. 

De redenccring, die ouze bestrijder in de Stoompost geeft, 
om te bewijzen, dat de voorwaarden vau het tweede iuschrij-
v i u g s b ü j e t , namelijk tlat van 111 October 1800 der boeren 
Hardciibrock c. s., waarbij zij 20.000 giddeu bedongen ge
durende den gansrheu duur tier concessie of zestig jaren, 
dezelfde zijn als die in hun brief van 6 Novemberl86G, waar
bij za 20.000 gulden bedingen gedurende twiutig jaren, is 
bepaald curieus. 

Die redeneering komt letterlijk hieroji n c è r : 
De heeren llardenbroek e. s. doen anuvrage tot het ver-

krygeu der concessie, ,,en zulks op de voorwaarden , waarop 
„die eoueessie in het opcubnnr is aaagebodeu", zich verbindende 
„ o m die voorwaarden iu alle opzichten getrouw na te komen." 
I lij die „voorwaardcu" is bepaald dat, hoewel de eoueessie 
voor 00 jarcu wordt gegeven, zij echter slechts voor 20 jaren 
uitsluitend wordt gewaarborgd; cu verder dut „voor de be-
„ ta l iug vau de in die 20 jarcu te geven uitbreiding nnn de 
„opeubare dienst zal met den coucessiouuniris nader eeu ta-
,,ncf wordcu gemaakt." Ergo kau de concessionaris slechts 
eene geldelijke tegemoetkoming eischcu over de 20 eerste 
jaren der concessie. 

Ja lezer, het staat er zool 

Ous: omdat de uitsluilemle concessie slechts 20 jaar tluurt, 
omdat door dc gclneeute voor de betaling vau tie iu tlie 20 
jaren tc geven uitbreidiug ami tie openbare dienst een na
iler coutract met den concessionaris zal worden bepaald, 
daarom mag men geen geldelijke tegemoetkoming eiscbeu 
lnugcr dau over de 20 eerste jaren der concessie, 

Is dat ernst of persiftlage? 
Zooals de voorwaarden vnu concessie vnu Burgemeester eu 

Wethouders zijn, kan men bedingen ƒ 2 0 . 0 0 0 gedurende tien, 
twintig, dertig, veertig eu meer jaren. 

Die uitsluitende eoueessie als zoodanig, heeft volstrekt uiets 
te maken met het getal jaren, gedurcude hetwelk meu sub
sidie vragen kan. 

Veronderstel eens, dat dc concessie uitsluitend werd gege-
veu vuor m ü jaar, dnt tlus dc concessie uiet uitsluiteud was, 
dan zou ineu geen subsidie mogen bedingen ? 

Dit is ongcry'md. 

De groudeu van den verdediger der tweede inschryviug 
der heeren llardenbroek o, s., ziju dus onjuist. 

Als antwoord op de noot vau tien schrijver iu tie Stoom
post, verwijzen wij hem naar den brief vau dc heeren kiu-
caitl c. s., van 2-1 December 1800 aau Burgemeester eu Wet
houders, waarin duidelijk staat tc lezen, dat die brief ge
schreven is op uitnoodigiug, 

Wy nemen alzoo mets terug vau het ingezonden artikel 
eu opgcuomcu iu De Opmerker vau 20 A p r i l , en hcrhaleu 
tie danrhij gebezigde zinsnede, al plaatst onze bestrijder uog 
tien vraagtcekens achter het woord „ o u v e r s e h i l l i g : " 

„ l i e t is ons onverschillig, welke personen de eoueessie ver
krijgen, ninar tiaar het nier geldt ecu algeiiiecu hclaug, 
zoo moet dit ook volgens ous inzien behartigd worden. 

„ W i j weuscheu deu eeu noch tleu ander aanvrager om eou
eessie op deu voorgrond te stellen. Wij buoordeclen alleeu 
dt- outwerpeu, die iu aanmerking kunnen komen, en plaat
sen ons op ceu vrij standpunt." 

Aanbestedingen. 

A a n k o n d i g i n g e n . 
Maatidaff , A H e l . 

Ten • • / j ure, teu raadhuize te Ciroiiintftïii: l i d leggen 
eener klinkerbestratiug op tie aardeubaan , langs den llooru-
selien dijk tot de grenzen tier provincie Dreutliu bij Kelder-
wolde, ter lengte vau omstreeks 8811 el. 

I M . i - . l . . - 7 Mvi. 
Ten I I ure, iu de Stadsherberg bij Wouters nau de Waal 

te Nijmegen: 1<>. liet eenjarig onderhoud tier werkeu; en 2o. 
het eenjarig ouderhond van tie kazernen, stallen en maga
zijnen; beide onder het beheer der genie tc Nijmegen. 

Ten t l ure, in den Doden te Gorinchem : lo. het een
jarig onderhoud van metsel- en timmerwerken; 2o. het een
jarig onderhond van kazernen eu magazijnen , .'lo. hut een
jarig onderhoud van aardewerken; 4o. bet eenjarig onder
houd der werken te Aaperen, te Everdingen en aau |het 
Spoel; alles onder het helleer der genie te Gorinchem. 

Ten I I ure, in het Logement de Ikurs te Delfzijl: lo. het 
eenjarig onderhoud der werken; en 2o. het eenjarig onder
houd vau de kazernen eu magazijnen; beide te Delfzijl eu 
onder bet beheer der geuic tc Groningen. 

Ten I I ure, iu het logement van ï l a r t t c u r o t h tc Hrielle: 
lo. het eenjarig onderhoud der metsel- en timmerwerken te 
l ïr ie l le ; 00. bet eenjarig onderhoud tier aardewerken aldaar; 
3o. het eenjarig onderhoud eu eeue vcrwing der kazerne al
daar; en I". het ecujarig onderhoud van het verdedigings
werk bij Nuuiausdorp; alles vïcr ouder bet beheer der ge
nie te Mrielle. 

Ten 1 2 ure , iu de Stadsherberg op het Zieken tc 's Gra
venhage: lo. het eenjarig onderhoud der werken te 's Gra-
veubage; 2o. het eenjarig onderhoud der kazernen, stallen 
cu magazijnen tc 's Gravenhage; heiden ouder bet beheerder 
genie te Delft. 

Teu 1 2 ure, in 't Wapen vau Amsterdam te Zaandam: 
eeuigc vernieuwingen aan en het zesjarig ouderhoud vau de 
drie polder-watermolens, (waaronder het veranderen vau eeu 
scheprad iu een vijzelmoleii), met bijlcvering vau al bet 
daartoe benoodiijdc, cu zulks van 7 Junij 1867 -6" Junij 
187». 

Teu 1 2 ure, iu het lokaal vnu bet dcpnrtciucnt vau ma
rine tc 's Hage: lo. het maken van eeue fuudering voor 
eenen ijzcreu liichtorcu. Bo. bet maken vau voetstukken 
voor eeucu yzcreu liebtopstund, cn .'lo. het makeu van twee 
woongebouwen voor liehtwaehters; nlle werken zullen wor
dcu daurgestcld bij de Nieuwe Sluis iu Zeeland. 

Ten 1 2 ure, iu het gemeentehuis tc Sneek: het houwen 
vau eeue nieuwe school cu ouderwijzerswouing tc Goeujfa. 

Teu I ure, iu het lokaal der vcreeuigiug Kuustmiu te 
Dordrecht: het gedeeltelijk veraudereu van dat gebouw. 

\ W I I H I . . I I Ï . s M e i . 

Door dc directie vau de Itouwvereeuigiug tc Amsterdam: 
het bouwen vau uegeu woon huizen up de Schans bij de 
\V eteriug-barrière. 

Ten 2 ure, in het Veerhuis bij K. Dekker le Spijkeuissc: 
het bouwen van ecu machine- eu kctclloknnl met schoor
steen, woning voor den machinist euz,. ten behoeve vau bet 
stoomgemaal voor dien polder. 
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Assen: het bouwen 

llnnri.Tri .iK. w M e l . 
Ten tt ure, iu het Hotel de 1'Europe op het Vreeburg 

te Utrecht: lo. het eenjarig onderhoud der metsel- en tim
merwerk c u ; 2o. het eenjarig ouderhoud der kazernen, stal
len eu magazijnen; 3o. het eenjarig ouderhoud der aarde
werken ; 4o. het eenjarig onderhoud der werkeu tc llonswijk 
eu te Vreeswijk; alles ouder het beheer der geuie tc l'trccht. 

Teu 13 ure, in eeu der lokalen van het miuisterie vuu 
binueulandschc /aken te 'si lage: het inakeu vau het sta
tionsterrein met een gedeelte spoorbaan, het graven van het 
daariaugs strekkend kanaal. het maken vau den onderbouw 
vau eene dubbele draaibrug met vast gedeelte in deu toe-
gaugweg naar het station vau eene bn/altkade eu van eeuige 
verdere bijbehoorende werken te Middelburg. 

Ten I X ure , in een der lokaleu van het ministerie vau 
biuueul. zaken te 'sllage: het bouwen vau eene vaste brug 
iu den Rijksweg vau Groningen naar Assen nabij Gronin
gen: over de iugraviug FOUT deu spoorweg v:iu (ladingen 
uaar de Hanuoversche grenzen. 

Ten 11 ure, op het bureau vau deu gnrni/ocus-komman-
dant iu de Willemskazerne te Arnhem: het eenjarig onder
houd van de kazernen, stallen, magazijnen enz. te Arnhem, 
ouder het beheer der genie te Nijmegen. 

Teu 11 ure, iu het Ilecreulogemeut te Schoonhoven 
eenjarig onderhoud der militaire gebouwen aldaar. 

V r i j i - n j r , tO >lei. 
Ten 11 ure, in het gemeentehuis te Westkapelle: 

gedeeltelijk begrinden en gedeeltelijk beklinken vnn er 
Weg, loopende vnu Westcapclle door Zoutelande tot Higge-
kerke, lnug 1*500 ellen, met hel onderhoud gedurende zes 
maanden na dc voltooiing. 

Teu 11 ure, in het logement de Hollandsehc Tuin te 
Zutfen: lo. het eenjarig onderhoud der werken tv Zutfen; 
Uo. het eenjarig ouderhoud van de kazernen, stallen en ma
gazijnen aldaar; 3o. het eenjarig onderhoud der werken te 
Doesborgh; 4o. eene verwiug van werken te Zutfen; !ïo. 
eene verwiug van werken te Doesborgh; alles onder hel be
heer der genie tc Zutfeu. 

Z a t e r d a g , I I N e l . 
Ten tt ure, auu het lokaal van het prov. bestuur te M i d 

delburg: liet verbeteren ea tot I .Mei 1K08 onderhouden der 
gewone aarde-, kram-, rijs- en steeuglooiiugswerken aau de 
zeedijken der Culamitcuse jiolders van Zeeland, eu zulks in 
30 pereeeleu van aaubestediug. 

leu 11 ure, iu het logement de Stad Dokkuui te Leeu
warden: het eenjarig ouderhoud van de kazernen, stallen eu 
magazijnen te Lceuwnrdeu, ouder het beheer der geuie te 
Groningen. 

WvennduK , 12 M e i . 
Ten I X ure, teu huize van deu kastelein .1. v. Willigen Az. 

te Haafteu , door het kerkbestuur der Hervormde gemeente: 
het verbouwen van de kerk cu den toren, en het doen vnu 
eenige herstellingen aau de pastorie en kosterswoning 

Ten I X ure, ten gemcentchuize tc * 
der hoogere burgerschool. 

Ten X ure, in het gemeeutehuis te Baarland : het verbete
reu, begrinden en tot 1 Mei 1668 onderhouden vau den ge
wonen weg vau Haarlnnd naar liet gehucht Kwadeudamine , 
iu de gemeente Hoe de keus kerke, ter lengte' van 2850 el. 

hoi i i l e r iL iu 2 3 M e i . 
Teu I X ure, iu een der lokaleu vnu het miuisterie van 

binnenlandsche zakeu te 's l lage: het bouweu vau eeu ma
gazijn te Tilburg. 

Teu I X ure, iu een der lokalen van het ministerie van 
biuueul. /aken te 's Hage: het bouwen van eeu huuteu keet 
voor bureaux op de stapclplauts nabij Dordrecht. 

Donder.Ut, ' , ft J u i l l . 
Ten I X ure, iu eeu der lokalen van het ministerie vau 

Binnenlandsche zakeu te Hage: het maken vau het ge
deelte van deu Zuider-Waaldïjk hij Bommel, tot den Noor
der-Maasdijk bij Hedel, van den spoorweg vau Utrecht uaar 
Boxtel. 

D o n d e r d a g , II J u l i . 
Ten I X ure, iu ecu der lokalen vau het miuisterie van 

binnenlandsche zukeu te 's l lage: het inakeu en stellen van 
deu metalen bovenbouw der brug over de Waal bij Bommel. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op 1 4 April aau het Departement van Biuueulaudsche 

Zaken te 's Hage : ten behoeve der Staatsspoorwegen, het 
inkepen, vlakken en kreosoteren te Dordrecht van 120,000 
stuks dwarsleggers en de levering van 1,000,000 Nederland
sche ponden lcreosootolie, iu twee pereeeleu. Kr waren elf 
inschnjvingsbilletten ingekomen. Dc minste iuschrijvers 
waren: voor perceel 1 de heeren I'. B. van der Made eu Gips 
te Dordrecht, voor ƒlO/JUO; voor perecel II de heer A. 
Suaders te Amsterdam, voor ƒ 4 9 , 4 4 0 , en voor beide per
eeeleu te A . in M I laatstgenoemde, voor ƒ 70,280. 

Op Xft April aan het Departement van Marine te 's Hage: 
het leveren vau fil hardsteeneu voetstukken en 8 hardstee-
uen dorpels, tot fundering vau eenen ijzeren k i i s t ü c h t t o r c n , 
op te richten op het eiland de uoordwachter (Java Zee). Kr 
wareu vijf insclirij, ingsbilictten ingekomen. De minste in
schrijvers waren dc heeren van Noorden en Sehwcrzel , te 
Rotterdam, voor ƒ 023.80. 

Op XJk April aan het lokaal vau het provinciaal bestuur 
van Zuid-Holland te 's Hage: het graven van dc ringvaart eu 
het maken van deu ringdijk lantrs deu zuidelijken eu zuid
oostelijke!] oever der plassen in de gemeenten Nieuwerkerk 
a d IJssel, (,'apclle a d IJssel en Kralingcii, der provincie 
Zuid-Holland. Deze besteding geschiedde in vier pereeeleu 

Jiiniasso bij inschrijving eu opbod. Voor perceel 1 waren 
LO «tUDetten ingekomeu. liet werd iugezet voor ƒ 25,000 
met opbod van ƒ 1 0 0 eu gemijnd door de heeren L Brand 
eu C MDV der Meydeu, te ( ï i e s sc i idam en Hardinxveld, 
voor ƒ sJ3\ö0i. Voor perceel II waren mede 10 billetten in
gekomen. Wiet werd ingezet op 15,000 met opbod van ƒ 100 
en gemijuD'Anor dezelfde heeren, voor ƒ 2 0 , 0 0 0 . Voor per
ceel JH'l^nffeu y billetteu iugekomeu. Het werd ingezet 
voor &xjtiri)() met opbod van ƒ 1 0 0 eu gemijnd door den 
hetr ; *A van Houweniugcn J r . , te Giesscndam, voor/*24,900. 
fiü-foor perceel IV waren 8 billetten ingekomen. Het werd 

' £ 0 , 0 0 0 met opbod vau ƒ 1 0 0 en gemijnd door 
nd eu C . van der Meydeu, te Giesscndam 

oor ƒ 2 4 , 0 0 0 . Voor het werk iu ziju ge-
Mi ingekomen. Het werd iugezet op 
opbod vau ƒ 1 0 0 . Het werd gemijnd 
heeren Braiid eu van der Meydeu, 

elder: lo. het aardewerk iu de forten 
inschrijver de heer J . Kuopperts, voor 

A m -
rk dan ook is 

de som vau 7 5840, en 2o. het metsel- en timmerwerk al
daar; minste inschrijver de heer H . .1. Hippens, voor de som 
van ƒ 5 4 4 0 . 

Op S S April door het provinciaal bestuur van Noord-Hol
land te Haarlem: lo. Het herstellen en verbeteren van de 
hoofden op het strand, en het beslag voor het pnal scherm 
der Pettemer-Zeewering. Minste iuschrijver de heer J . O l 
denburg, te Bergen, TOOT ƒ87,960; 2o. het ouderhoud van 
het gebouw vau het provinciaal bestuur van Noord-Holland, 
te Haarlem, van 1 Mei 1807 tot 1 Mei 1S70. Minste in
schrijver, de heer J . ('. Cramer, te Haarlem, voor ƒ 2 2 5 1 1 . 

O n Xft April te Amsterdam vau wege de genie, lo. het 
Ijnrig onderhoud vau de kazernen, stallen magazijnen enz. 
te Haarlem; aannemer de heer .!. Ga lman, voor ƒ 9 7 1 * ) : 2o. 
idem der kazernen, mairozijucn enz. te Hoorn; aannemer de 
heer M . Gotflied aldaar, voor ƒ 5 7 6 0 . 

Op X*fc April te Amsterdam: het aanleggen van de aarde-
banen voor de toegangswegen nnar het Au . s te l -höte l . Aan
nemer de heer K. II. Broek meier, voor ƒ 7300. 

Op 27 April te l'trecht: de verhoogiug en verzwaring 
van den Lekdijk bovendaius, hoven de spoorwegbrug te 
Cnlenborg over eeue lengte van 14,000 cl. Minste inschrij
vers waren de heeren Huvskes en de Groot, voor f 180,000. 

Op 17 April door dijkgraaf eu heemraden van het Bijl
mermeer, te Gaasperdam : lo. het afdammen, drooghouden 
en afbreken der voor- eu achter watcrloopcn van den boren 
en onder vijzel molen, liet maken van nieuwe fundeeringeii 
met watergangen , wachtdeiiren . vijzelkominen, vijzels cn 
gaande werkeu, met de daartoe vereischte metselwerken; en 
2o. het driejarig onderhond met hclaiigrijke vernieuwing van 
twee vijzel* en drie scheprad watermolen?., brugscheering, 
duikers, beschoeiingen enz. aau lioveiigcinelden polder toe-
beboonnde. Kr waren 20 iuschrijvingshiljettcu ingekomen. 
De minste inschrijver was de heer J . J . A. Kemp tc 
sterdam, voor /'22,850, aan wien h 
gegund. 

Op 27 April te Breda, de navolgende foröflcatie-werken 
onder het beheer der genie: de verhooging der kazernen, dc 
lange stallen. Aangenomen door den heer A . van Gjafcbeek, 
te Breda, voor ƒ 11,580. Het éénjar ig onderhoud van de 
werken. Aangenomen door dcnzelfden , voor ƒ 2370. Het 
écujar ig onderhoud der kazernen, stallen enz. Aangenomen 
door deu heer G . II. Moolenbcrgh te Breda, voor f 8985. 
Het éénjar ig onderhoud vau de werkeu aan de koninklijke 
militaire akademie. Aangenomen door den heer (.'. J . M a -
rijnen te Breda, voor ƒ 8M0. 

Op X V Apri l te Amersfoort, door den kapitein der genie 
iu dc le inspectie vuu fortificatiën : het eenjarig onderhoud 
van 1 Mei 1807 tot uit. April 1 S 0 S , vau lo. hel hospitaal, 
23 paardenstallen, de brood- en meel bergplaat*, de hakke-
rijen, het slachthuis, de oflieiers-cantiue , 40 gemetselde 
water- en zinkputten enz. op dc legerplaats hij Milliugen. 
Aannemer II. J . Buitenhuis te Klspeet, voor ƒ 1000; 2o. 
de kazernen, stallen en magazijnen te Amersfoort. Aanne
mer D . J . Boks aldaar, voor ƒ 5400. 

Op 2 9 Apri l tc 's Bosch : lo. het onderhoud der vesting
werken. Aangenomen door deu heer J . G . Schuil aldaar, 
voor f 7200; 2o. a het onderhoud der kazernen, stallen eu 
magazijnen, voor ƒ 9940; h het onderhond der werken te 
Cnveeoenr aan de Blaauwe sluis en te Nieuw St. Audries, 
voor ƒ 1100 en r liet herstellen van vcstiugbruggcu, voor 
ƒ 2 5 1 0 ; alzoo te zameu voor J 13,040, aangenomen door 
den heer J . van Mnaren, mede tc 'sBosch. 

Op XO April te 'sllage: het vernieuwen van eeuige 
sehoeiingen en kaaimuren in twee jHTccelen ; voor het eerste 
perceel, de sehoeiingen, waren 5 biljetten van inschrijving 
ingekomen, cn was dc minste inschrijving die van den heer 
W. H . van Znuteu te ' s l lage , voor ƒ 2,207; vour het 
tweede perceel waren ook 5 inschrijvingen , eu was dezelfde 
heer van Znuteu de minste inschrijver voor /' 8,100. Ver
volgeus werd aanbesteed het leveren en stellen van eenige 
vakken rasterwerk langs het Oranjeplein; daarvoor waren SS 
biljetten van inschrijving ingekomen, eu wal de miuste in
schrijving die vnu den heer Monshoiiwer tc 's Hage, voor ƒ 544. 

Op 1 Mei te Arnhem: de leverantie van gewasschen grind, 
minste inschrijver de heer Wegman voor ƒ971 ; het leveren 
van ongewasschen grind, minste inschrijver de heer Vale 
voor J' 10'J; het leveren eu leggen van bandstukken, minste 
inschrijver (per el) de heer Kmmink voor ƒ 4 . 3 4 ; het tim
meren vau ecu brugsehip, minste inschrijver de heer Meijer, 
voor ƒ 1 7 4 9 ; het afsluithek voor dc hoogere burgerschool, 
minste inschrijver dc lieer Juuuesseu, voor /'1535. A l de 
pereeeleu zijn gegund except vau de gewasschen grind , «lat 
in beraad is gehouden. 

Advertentiën. 

AANBESTEDING. 
K E R K V O O G D E N I I K I I HERVORMDE GEMEENTE 

HA AFTEN, zullen op Woensdag 22 Mei 1 M(ï7 . 
's middags ten 12 ure. ten huize van den kaste
lein J A N V A N W I L L I G E N Azoox aan d lijk 
te Haaflen , onder nadere goedkeuring van hel 
Provinciaal Collegie van Toezigt in Gelderland, 
overgaan tot de publieke aanbesteding bij in
schrijving van : 

Eenige herstellingen aan KERK 
en TOREN, PASTORIE en KOS
TERSWONING te HAAFTEN. . 

waarvan aanwijzing zal geschieden op den dag 
der aanbesteding, door den Architect G U L D E N 

te ZalI-Bom met, die tevens genegen is alle ver
eischte Inlichtingen te verschaffen. 

Zij die genegen zijn tijdelijk als opzichter bij 
dit werk geplaatst le worden , vervoegen zich bij 
franco brieven tot den President-Kerk voogd vóór 
of uiterlijk op l t l Mei aanstaande. 

Namens Kerkcooijilen voornoemd, 
M . N . J. U U T R I J V A N H A B F T E N , Voorzilter. 

B O l W K 1 H 
Een JONG MENSCH van 22.jarigen leeftijd, in 

den laatsten tijd als O P Z I G T Ü i i werkzaam 
geweest zijnde, wenscht zich als zoodanig weder 
geplaatst tc zien hij een Architect ul Aannemer. 

Reflecterende gelieve men : n h te adresseren 
onder letter C bij den Boekhandelaar H. F. H E N -
D R I K S E N , Hoogstraat, te Botterdam. 

FOLKERS & C°, 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

iu: A G E N T E N V A N 

L , ( ) IV D E N". 

Ransome's kunstzandsteen voor Bouw
kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , K A l ' I -
T E E L E N . C i l N S O l . E N , F R I E Z E N , enz.: alsmede 
V A Z E N . FONTEINEN , G E D E N K T E E K E N E N , 
S T A N D B E E L D E N , G R A F T E E K ENEN enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig: teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge-
geven, en naar over te leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Bansome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten lol restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de vei binding dezer heide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk, die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N , TERRA
COTTA , K A L K - , PORTLAND-CEMENT-BKPI .EIS-
T K K I N G , enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekomiug 
vau Stecnkleureii zijn verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

( ( • « ' b a k k e n « I c r u . F r i i n n c h l . i l n i l u m l ) . 

Dessins en monsters zijn in verschillende 
kleuren voorhanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel-Hótel (vestibule), 
voor den Huize «Kersbergen" le Zeyst (warande) 
en vele particuliere gebouwen. 

adres. FOLKERS & C°. te Amsterdam. 

BOUW A R T I K E L E N . 
Ondergeteekende beveelt zich aan tot het leve

ren van ENGELSCHE STEENEN PIJPEN, 1IEU-
KEI.OOZE T O E S T E L L E N . T E R R A COTTA BOIJNV-
VERSIKIISELEN en SCHOORSTEENTOPPEN, E N 
GELSCHE T E G E L S voor P A R K E T V L O E R E N en 
MUREN. GENVALS!) GEFIGUREERD en GESCHIL
DERD VENSTERGLAS, O R N E M E N T E N , LIJSTEN. 
CONSOLES en P L A F O N D ROSETTEN van PAPIER-
MACHÉ en CARTON-PIERRE, B A D K U I P E N , V E N -
TILATEURS , G E G A L V A N I S E E R D IJZERNVERK , 
RAAMROEDEN van KOPER, ZINK en IJZER, ZINK
WERK en ORNEMENTEN van Z I N K . TOREN-, 
SCHEEPS- i'ii andere K L O K K E N van brons en staal, 
IJZERNVERK in Gothieken stijl, ST.NLÜOUNV-ARTI 
K E L E N , oprollende L U I K E N of B L I N D E N , houten 
P A R K E T - V L O E R E N . Gevlochten V L A S R A A M -
KOORD. S P R E E K B U I Z E N , P A T E N T A S P H A L T -
VILT voor Dakbedekking en DROOGK.NARV1LT 
voor Stoomwerktuigen, Electro Metalicke VERF-
OLIEen RRONS.N li Tl K E L E N , SLt ITKN. HENGSELS. 
DEURKNOPPEN, ESPAGNOLETTEN, en verschil
lende IJZER- en KOPERNNERK. — Modellen van 
deze en veel andere Bouwartikelen zijn ter be
zichtiging voorhanden: bestellingen worden met 
zorg uitgevoerd. 

A M S T K I I I I A M , 

61» Amstel (Eivvteiunarkt.) 

D. .1. van den IHlIAk. 

B E C K E R & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekzneet- en andere i n s t r u m e n 
ten voor den W A T K K S T A A T , U E G E N I E , H E N A A N L E G 

V A N SPOORWEGEN cn O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s . W e e g b r u g g e n enz. 

e Arnhem bij V. A . THIEME.—Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G . W. V A N DER W I E L . 

Tweede jaargang. P. 19 

Tersehijsl" gcregeli) itdmi Zsterdic bij 
l i . A . T H I E M E te A r n h e m . 

Prij» per .1 nuclei frun p.p. ƒ l.fi.'i. 

11 Mei 1867. 

• n ibu i«r t lick TOOT u i jurgiir/. 
.W wien I if o t os l f n ƒ ..JO per pvoiei rept 

ID f-M m r ie|el t l e» I*. 

El ) 

WEEKBLAD voor ARCHITECTED", HfrErJIEURS, EABRIKAJfTEN", AAOTEMERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G E N I J T .TO-z. 

Met medewerking van Dr. T. TAN D0E8BPROÏÏ, C. J. VAN DOORN, J. 0. VAN GENDT Jr. , J . H. LELIMAN, H. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN ETSINGA, H. P. VOGEL. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— In den avond van 2!) Apri l 1. I., is de helft 
van een goederentrein, die van Pest naar F.d'm-
burg was bestemd, van een viaduct nabijSarbert, 
ter hoogte van 50 a CO voet, in de diepte ge
stort: een ?5tal wagens en het postrijtuig werden 
verbrijzeld , veel vee gedood of verminkt, doch 
de drie. personen, die m laatstgenoemd rijtuig 
zich bevonden, onbegrijpelijkerwijze slechts in ge
ringe mate gekwetst. 

— Den 25""* Maart overleed te Parijs de architect 
Jacob Ignaz Hittorf. Van zijn 15'tot zijn IS ' jaar 
arbeidde hij te Keulen , waar hij in 17!).'t geboren 
was, als steenhouwer, en vormde zich verder te 
Parijs voor het vak der bouwkunde onder Bclunger 
en I'ercier. Ilij behaalde daarbij verscheidene prijs-
medaiUes. Na den dood van Bóluiiger volgde 
llittorf dezen als koninklijk architect op. Van 
181!) tot IS.'H) werkte hij samen met La Coin te, 
voerde vele decoratieve werken uit, restaureerde 
bet Theatre Italien en bouwde het Theatre de 
l'Aiubigii coiuiquo. Inmiddels deed hij reizen in 
Engeland, Duitschland, Italië en Sicilië en ver
zamelde in laatstgenoemd land de bouwstoffen 
voor zijne geschriften: Architecture moderne de 
la Sieile (gezamenlijk met Zaulh uitgegeven), A r 
chitecture anticpje de la Sicile, Architecture po-
lycrome chez les Grecs, in welk laatste werk hij 
veel bijbracht om de nieuwe begrippen omtrent 
de polychromie der gebouwen te bevestigen. On
der de door hem uitgevoerde bouwwerken is 
vooral de kerk St. Vincent de Paul te noemen, 
te samen met zijn schoonvader Le Père door hem 
gebouwd. Het grondplan van deze kerk is dat 
der christelijke basiliek , met eenige afwijkingen 
in de ordonnantie van sommige ruimten : de de
tails zijn evenwel voornamelijk uit de griekscbe 
kunst geput. Buitendien heeft hij de twee cir
ques, het oude Panorama, het station du Nord , 
het hospitaal Stc Eugenie gebouwd, ll i t torf was 
architect van het gouvernement en van de stad 
Parijs, l id van het instituut en van onderschei
dene buitenlandsche akadeinies en van een be
hoorlijk aantal ridderorden voorzien. 

(Ned. Spectator). 
— Het te Ostende verschijnende bind la Han-

dre Maritime verzekert, dat een plan is ontwor
pen tot het graven van een kanaal van Nieuvvpoort 
over Brugge, Gent en andere steden naar Antwer
pen , ter vervanging van de NVester-Schelde. On
der de bijzonderheden van dat plan behoort, zegt 
Wen, dat de haven van Nicuwpoort aanmerkelijk 
vergroot zou worden, cn dat locomotieven, langs 
sporen, ter wederzijden van het nieuwe kanaal 
aangelegd, de schepen bij windstilte of tegenwind 
van en naar zee zullen slepen. Als ontwerper van dat 
plan wordt genoemd de heer Fr. Mols. liet vlaaiu-
sche blad zegt, dat de belgischc handel op die 

wijze een zekeren en gemakkelijken waterweg 
zou bekomen, en is van meening, dat België 
zich dan zonder bezwaar van de voldoening der 
bijdrage aan Nederland wegens de opheffing van 
den Siheldetol zou kunnen ontslaan. 

— - De commissie voor de Parijsche tentoon
stelling heeft het paleis op het Champ de Mars, 
dakbedekkingen , ijzeren wanden , pijlers enz. enz. 
aau eene Russische maatschappij verkocht, om 
op den 1""" November a. s. in bezit te worden 
genomen. Die maatschappij heeft ten doel, het 
gebouw te St.-Petersburg weder op te richten. 

B I N N E N L A N D . 

Bij beschikking van den min. van binnen), za
ken i s , na voorafgaand vergelijkend examen, met 
ingang van 1 Juli e. k. benoemd tot opzichter 
van den waterstaat der 4de klasse J. G. Bentel-
mans. 

— Z. M . heeft met 1 Juli e. k. de betrekking 
van bouwmeester der landsgebouwen in de resi
dentie opgeheven, en dientengevolge den heer 
NV. N . Rose een eervol ontslag uit die betrek
king verleend, onder toekenning van wachtgeld. 

— Brusselsche dagbladen berigten , dat de ope
ning van den spoorweg van Turnhout naar Neder
land in de rigting van Ti lburg , bepaald is op 
1 augustus eerstkomende. 

— Op 4 Juni zal te Meppel de eerste steen 
voor het stationsgebouw worden gelegd en die 
dag feestelijk worden gevierd o. a. door het hou
den eener harddraverij. 

' s -Gravenhage . Omtrent den stand van de 
consessic voor eene drinkwaterleiding kunnen wij 
uiededeelen dat door Burgemeester cn Wethou
ders het volgende preadvies werd uitgebracht: 
1". om als beginsel aan te nemen, dat uit de 
duinen ten noorden der gemeente tot aan den 
NN'assenaarscheii slag, op de in het rapport aan
gegeven wijze, eene voldoende hoeveelheid water 
te verkrijgen is om eene duinwaterleiding voor 
's-Gravenhage wenscbelijk te doen zijn; doch te
vens dat daarbij alle vereeniging met andere ge
meenten moet verineden worden en dat zelfs zich 
de vraag voordoet, of het denkbeeld der duin
waterleiding niet geheel inoet opgegeven worden, 
wanneer het Rijk de daarvoor beuoodigde duin-
gronden niet ten behoeve dezer gemeente alléén 
zou willen afstaan ; 2". op grond daarvan te be
sluiten ; «. om de vier eerste aanvragers buiten 
verdere mededinging te houden en de aanvragers 
2 , 3 en 4 , onder mededing hiervan des Raails 
erkentelijkheid te betuigen voor de door hen in 
deze zaak aangewende moeite en werkzaamheid 
b. aan de heeren de Veer o. s. te vragen of zij 
bereid zijn, met inachtneming van het in § 1 
bedoelde beginsel (dat is voor 's-Gravenhage al
léén) met dc heeren Hardenbroek c. s., zijnde 
met hen de eeuige aanvragers, die iu aanmer
king kunnen komen, op nieuw naar de concessie 
in te schrijven ; cn c. waaneer die heeren daar

toe genegen zijn , door hen cn door dc heeren 
Hardenbroek c. s. , tegen nader te bepalen 
termijn, op nieuw te doen inschrijven naai
de concessie van eene duinwaterleiding voor 
deze gemeente alleen, met inachtneming van 
hetgeen over den aanleg in het rapport van 
den Heer Delprat is aangegeven en althans met 
opneming onder de voorwaarden van dc twee na
volgende bepalingen : dat het kanaal of de leiding 
in de duinen geen meerdere diepte onder Delf-
lands peil mag hebben dau 1,10 el en minstens 
14000 strekkende ellen lang moet zi jn; dat de 
concessionarissen ten allen tijde de goedkeuring 
van het gemeente-bestuur behoeven voor het ge
bruik, hetwelk zij zouden wenschen te maken van 
de duingronden, die voor de waterleiding zijn 
aangewezen. 

In de zitttng van den gemeenteraad van 7 
dezer is eene missive ter tafel gebracht van den 
heer Baron C. J . G . van Hardenbroek, inhou
dende dat hij zich persoonlijk terugtrekt van de 
concessionarissen, die met hem het aanleggen 
eener waterleiding hebben aangevraagd. Voorts 
werd in deze zitting medegedeeld dat in eene 
eerstvolgende vergadering het voorstel tot daar-
stelling van eene waterleiding in deze gemeente 
zal worden ter tafel gebracht. 

— Te 's-IIertogenbosch heeft zich eene sub
commissie gevestigd tot bespoediging der uiter
lijke restauratie van de St.-Janskerk. 

A m s t e r d a m , 4 Mei. Dezer dagen is ten 
raadhuize alhier een plan voor een centraal per
sonen- en goederen-station gedeponeerd , op last 
van den minister van binnenlandsche zaken door 
den ingenieur NValdorp ontworpen. Dat plan 
komt , behoudens enkele wijzigingen , in hoofd
zaak overeen met een vroeger aan den gemeen
teraad tot preadvies ingezonden regeeringsplan, 
hetwelk toen èn bij den gemeenteraad èn bij 
de kamer van koophandel èn bij de permanente 
commissie der reederijen èn bij de meeste bij 
handel en scheepvaart belanghebbenden eene 
bijna algemeene afkeuring ondervond. Desniet
tegenstaande is het plan, zonder opnieuw ten 
fine van preadvies aan gemeenteraad cn kamer 
van koophandel te zijn toegezonden, eenvoudig, 
volgens de bepalingen der onteigeningswet, ter 
kennisneming gedeponeerd. Vandaar dat gis
teren avond in de zaal der maatschappij /•;•//<• 
Merit is zich een groot aantal handelaren, leden 
van den gemeenteraad, rechtsgeleerden cn an
dere invloedrijke personen vereenigden tot eene 
bespreking van dit p lan , hetwelk levendige en 
krachtige bestrijding vond bij de heeren M . H . 
Insinger, J. F . Broms, mr. W. K . van der Breg-
gen en J. Boelen. 

De voornaamste gronden van bestrijding wa
ren , dat het centraal personon-station zou ge
vestigd worden iu liet open havenfront aan het 
IJ voor deze stad, op een dijk ter hoogte van 
de Nleuwebrug, ruim 5 ellen boven A. P . , zoo-
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dat juist het schoone gezicht op hot. IJ door ccn 
station als door ccn hoogen muur ZOU worden 
weggenomen en tevens de toevoer van Irissche 
lucht van de l.lzijde nagenoeg afgesneden; dat 
een belangrijk gedeelte water in het bassin van 
het 1.1 vooi' deze stad zou worden droog ge
maakt, en het IJ slechts '294 elleu breedte zou 
verkrijgen, hetwelk bij eeue drukke scheepvaart 
allei beleiuinereiiilst zou zijn, en ook , wegens het 
ontbreken van genoegzame ruimte voor de l ig
ging der schepen, al bet voordeel in gevaar 
stellen , van het eventiieele Noordzee-kanaal voor 
handel en scheepvaart te verwachten. Ook werd 
aangevoerd , dat de waterscliapsbelangen door de 
hier geprojecteerde uitwatering iu Anistelland 
van 20 ellen, in plaats van de door deskundigen 
noodig geoordeelde l l l l l ellen, en de in het vo
rige plan aangenomen 00 elleu , werden I a-
deeld. De lieer Van der Ureggen verklaarde 
onbewimpeld . dat Amsterdam door dat zooge
naamde regeerings-gescheuk van 12 iiiillioeu tot 
eene binnenstad zou winden en ook door de 
plaatsing van bet goederen-station aan de Oost
en niet aan de Westzijde zeer zou worden bena
deeld. Hij noemde het plni no ramp, waarbij 
slechts de/e troost werd gegeven: «Wij nemen 
u het water uil uwe bassins, gij kunt evenwel 
elders (met veel kosten) andere bassins graven." 
He teekening was zijns inziens uitmuntend, 
handel en scheepvaart waren echter geheel voorbij 
gezien. He linaiirieele belangen der gemeente 
Amsterdam zouden, naar bet oordeel van den 
spreker, mede door dit plan zeer worden geschaad. 
De ingenieur A. Iluet, die het regeeriiigsplan 
mede bestreed, beval een ander ontwerp aan, 
waarbij het station in het Damrak zou komen 
en de Dam gedeeltelijk stationsplein worden, het
geen nader door den beer C. Busken-Huet is 
ondersteund. 

De beer Cohen Stuart, van Alkmaar, verde
digd nigeriiiale het regeeriiigsplan van een al
gemeen standpunt, vooral met betrekking lot de 
toekomsl, en meende dat als 204 ellen breedte 
van het IJ niet voldoende zou zijn, desi Is 
van de overzijde een gedeelte kan worden alge-
graven. De heer T. Jaski was van hetzelfde ge
voelen en verklaarde, dal er geen water, maar 
een modderpoel uit het open liavenl'ront werd 
weggenomen, en meende ook op andere gronden , 
dat de scheepvaart niet zoude worden belemmerd , 
daar door de spoorwegbrug 10' kleine schepen 
iu een kwartier zouden kunnen doorgaan, en een 
groot schip daarvoor evenzeer met een kwartier 
zou kunnen volstaan , terwijl de groote schepen 
tegenwoordig soms één, zoo niet twee dagen be
hoeven , om door dc sluis van het Oosterdok te 
komen. 

De vergadering is daarop door den heer mr. 
N . .1. Den ï e x als voorzitter gesloten. 

Utrecht. Eindelijk schijnt dan de hoop verwezen
lijkt te zullen worden, die voor de residentie van zoo 
boog gewicht i s , namelijk van in oostelijke richting 
eerlang aan het Europeesche spoorwegnet te zul
len worden aangesloten. 

Dit uitzicht werd ons geopend in de dezer dagen 
te Utrecht gehouden buitengewone vergadering 
van aandeelhouders der Rijnspoorweg-maatschappij , 
waarvan bet Utr, Dagblad het volgende verslag 
mededeelt: 

«Gisteren werd hier ter stede ten 12'/« ure de 
buitengewone vergadering van aandeelhouders der 
Nederl. Rijnspoorweg-maatschappij, waarin de be
langrijke voorstellen der directie in zake den aan
leg en de exploitatie der spoorwegliju van Gouda 
naar 's-Hage, eventueel niet een tak van 's-Hage 
naar Sclievcningcii, cn van Harmeien naar llreu-
kclen, met de daarmede in verband staande gel
delijke plannen, ter goedkeuring aan de vergade
ring moesten worden onderworpen. 

»De vergadering werd geleid door den voor
zitter mr. J. Ran van Gameren, en 't bleek uit 
de presentielijst, dat er 40 aandeelhouders tegen
woordig waren, houders van ol' vertegenwoor
digende 2K7iM aandeden, uitbrengende 782 stem
men. Onder de opgekoinoiieii waren ook onder
scheiden Engelsche houders. 

«Op voordracht van den president werd eerst 
punt IV der voorstellen iu behandeling gebracht, 
betredende de beide lijnen 's-Hage—Gouda cn 
llarinolrn—Breukelen. He president-directeur mr, 
II. Amesholl' lichtte dit punt toe. Hij meende 
het belang der heide lijnen niet nader te behoe
ven te ontvouwen; trouwens de aandeelhouders 
hadden zich reeds met beiden vroeger vereenigd 
en er was dientengevolge concessie gevraagd , de 
concessie Haiinelen—Breukelen was er indertijd 
door de regeering verleend, doch onder eene op

schortende hoofdvoorwaarde , welke dc maatschap
pij nog niet bij machte was geweest te vervullen, 
vooral ook wijl men steeds in briefwisseling was 
gebleven met de regeering, omtrent hetaanslui-
tingspunt aan de zuidelijke lijnen , waarop slechts 
ontwijkende antwoorden werden ontvangen , ter
wijl de aanleg van de aansluiting te Rotterdam, 
waartoe het provinciaal bof van Noord-Holland 
de R. Sp. Maatschappij had veroordeeld , eene 
uitgaaf zou vorderen van een paar millioen, die 
weinig renten zouden afwerpen. Dit laatste in 
' toog houdende scheen eeu vergelijk met de re
geering in beider voordeel en dat denkbeeld lag 
ook ten grondslag bij de tegenwoordige voor
stellen. 

»De onéreuse aansluiting bij Rotterdam bleef 
aangehouden. De Regeering bleef hij machte haar 
te vorderen , maar men had den Slaat vanwege 
de maatschappij, zoolang de aansluiting niet ge-
cischt werd , het vervoer der post vrij langs de 
verschillende lijnen verleend, 'tgeen p. in./'4ri.000 
'sjaars winst was voor het land; daarin lag de 
waarborg, dat de Regeering de maatschappij niet 
lichtvaardig dc onéreuse aansluiting zou vragen : 
daarentegen zal de maatschappij voor de eventii
eele uitvoering der aansluiting te Botterdam, als 
daaraan iu 't algemeen belang nader behoefte mocht 
blijken te bestaan, een waarborg storten van één 
millioen gulden, waartoe evenwel zullen mogen 
gebezigd worden de aandeden van 1838, die 
thans iu bewaring zijn bij de commissarissen. De 
vroeger verkregen concessie voor de lijn Breuke
len— Harinelen is ingetrokken en daarentegen, 
naar de algemeen geldende bepalingen, aan de 
maatschappij concessie verleend voor den aanleg 
en de exploitatie van de spoorwegen van 's-llage 
naar Gouda en van Harinelen uaar Breukelen. 

«Middelerwijl wilde men eene leening sluiten 
van 0 millioen , waarvoor men te billijker voor
waarden hoopte te verkrijgen , nu men 't geld 
niet behoefde, dewijl de aandeelhouders voor ge
lijke som hadden ingeschreven. Die tweede lee
ning zou men slechts hij seriën van /'1,200,000 
a 4 pCt. ter markt brengen , terwijl op de in
schrijvingen der aandeelhouders denkelijk slechts 
10 'pCt. zou worden gevraagd , om de actiën 
verhandelbaar te maken. Deze regeling scheen 
te verkieselijker, wijl eerstens geen geld dadelijk 
noodig was; de maatschappij kon desnoods door 
dc laatste stortingen der niet volgefoiii lieerde 
oude aandeden te innen, tot Maart 1808 alle be
noodigde uitgaven dekken; zij werkte voordeelig, 
omdat uit de kas I Is dadelijk en steeds gelden 
te gebruiken wai en , terwijl er hij uitbetaling van 
de dividenden geld gemakkelijk te verkrijgen was. 
De president-directeur herinnerde overigens, dat 
men bij de Engelsche bankiers alleen op de uit
schrijving eener stolling aanstonds de liellt van 
't volle bedrag kou bekomen, zoo gunstig was 
het krediet der maatschappij, en dat het daarom 
ook voordeeliger kon wezen geld te leenen ; was 
er hierbij geen voordeel , dan was men door ei
gen krachten toch gedekt. 

»Dit een en ander werd zoo duidelijk uiteen
gezet, dat nadat enkele inlichtingen gegeven eu 
een paar vragen gedaan waren, o. a. omtrent 
bet volfoiirneeren der inschrijvingen, — de geza
menlijke voorstellen der directie, door de com
missarissen beaamd, met eenparigheid van stem
men werden aangenomen. Die voorstellen werden 
door ons den 25 Apr i l in 't breede vermeld en 
zijn hierboven nader uiteengezet, zoodat wij ze 
niet behoeven te hei halen. 

«Daar er eene concessie aan de heeren Swami 
en Van Heijningeii was verleend voor de lijn 
Scheveningen—Utrecht, bad de Rijnspoorweg
maatschappij op zich genomen , bijaldien die con
cessie niet tot uitvoering mocht komen , eene lijn 
van 's-Hage naar Scheveningen te leggen, zoodra 
bet maken van de zeehaven zou zijn verzekerd. 
Daar verschillende snbsidiën waren toegezegd, 
als die haven werd voltooid en iu verband ge-
brailil met de spoorwegliju, zouden op die wijze 
alle belangen worden verzekerd. 

«Na deze uiteenzetting, waarvan wij slechts enkele 
punten weergeven, kwam de linaneiëele ipiaestie 
ter sprake. De president-directeur deed hierbij 
uitkomen, dat meu berekende, dat om de geheele 
lijn volkomen iu orde te brengen, overal met 
dubbel spoor, met vergroote stations, met al wat 
men aan beweegbaar materieel zou behoeven, wat 
men verder billijk kon eischen, met de thans 
beoogde lijnen, een kapitaal van HO millioen zou 
vereischt worden. Het maatschappelijk kapitaal 
was reeds 24 millioen en men zou dus 0 mil l i 
oen nog behoeven. Het bestuur stelde nu vooi^ 
het maatschappelijk kapitaal met die som te ver. 

hoogen ; het vertrouwde, dat de aandeelhouders 
gaarne in dit vergroot kapitaal zouden deelnemen , 
waartoe hun 40 dagen de voorkeur werd gelaten. 

»Een paar der Engelsche aandeelhouders heb
ben, O J I grond niet alleen der bovengenoemde 
regeling, maar ook wegens de leiding der ver
gadering, wegens de wijze, waarop de directie 
de belangen der maatschappij behartigde, en de 
medewerking, die de directie van de Nederland
sche aandeelhouders ondervond, hun dank en hulde, 
ook namens hunne mede-aandeelhouders, aan de 
vergadering te kennen gegeven in de meest vlei
ende bewoordingen, — waarop de voorzitter 
antwoordde. 

«Ten slotte bracht een der leden de dienstrege
ling ter sprake en betoogde, dat de vele sneltrei
nen en de verdeding dier sneltreinen , waardoor dc 
liberale maatregel der uitgifte van retoiirkaurteii 
haar groote doel moet missen , hem niet in 't be
lang der maatschappij voorkwamen. De pres. di
recteur verklaarde zich bereid , ook bier de ge
wen-, elite inlichtingen te geven , maar omdat op de 
buitengewone vergadering alleen punten mochten 
behandeld worden, die vooraf waren opgegeven, 
eu de procuratiehouders zich niet bij machte 
verklaarden daarbuiten te gaan, kon de zaak 
uiet iu behandeling komen, en werd de vergade
ring gesloten. 

" Men hoopt de koninklijke goedkeuring op de con
cessie nog in deze inaaml te verkrijgen : en men 
mag zich dan verheugen , dat weldra handen aau 
't werk zullen worden geslagen, waardoor de 
zoolang gewenschte betere gemeenschap met de 
residentie en de aansluiting tusschen de Rijn- eu 
llollanilsche spoorweglijnen gevestigd eu tevens 
de lijn tusschen Amsterdam en Rotterdam aanmer
kelijk zal worden verkort." 

Utrecht. De gemeenteraad beeft in zijne ver
gadering van 7 dezer het voorstel van Burge
meester cn Wethouders aangenomen , strekkende 
niii deu aannemer van den vierden gashouder 
eene tegemoetkoming van / 22.500 tot herstel vau 
bet werk te verleeneii. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan dc liedactie can De Opmerker! 
De dagbladen van lieden , 8 Mei 07 , brengen 

ons het bericht dat, bij besluit van Zijne Majes
teit den Koning van 5 Mei jl . n". 0 , de betrek
king van landsboiiwmeester is opgeheven , en dat 
dientengevolge de heer W. N . Rose een eervol 
ontslag, iu te gaan I Juli e. k. zal worden ver
leend, onder toekenning van wachtgeld. 

Voorwaar is dit koninklijk besluit voor de 
bouwkunst en de rijksgebouwen van zeer hooge 
beteekenis , en zal Z. M. dit waarschijnlijk op 
eene voordracht van den beer minister vau bin-
neiilandsi'be zakeu hebben genomen. 

Zooals nog versch iu het geheugen l igt , had
den er in de vergadering der Staten-Generaal 
belangwekkende discussion plaats over liet gehalte 
der gebouwen, die naar de plannen van deu 
rijksbouwmeester Hose in deu Haag zijn verrezen. 
In de Staten-Generaal heeft niemand zitting die 
bouwmeester i s , of dit moeielijk kunstvak be
oefent. Wat er dus over den geachten persoon 
W. N . Rose en zijne gebouwen gezegd werd , 
was van hooren zeggen. Die meer ol' min af
keurende woorden iu de vergadering der Staten-
Generaal gesproken, knoopte de minister 'l'hor-
becke in het oor. Z. Excellentie deed tot drie
malen toe — voorstellen tot het benoemen eener 
laiulsbuuwcoiiiniissie, die iu vereeniging met den 
beer Rose zou arbeiden en bouwen. 

'lot driemalen toe werden die voorstellen be
streden en afgestemd. 

Na primo Juli e. k. zijn derhalve de Lands-
gebouweu zonder hoofdopziebt, tenzij men voor 
dien datum ecu ander bouwmeester daarmede 
zal belasten. Wij niceneii, dat dit kunstblad ge
rechtigd i s , zijn gevoelen over deze zaak uit te 
spreken, en niet aarzelen zal op te nemen, wat 
anderen biel omtrent deuken. 

In ieder beschaafd land der wereld bestaan 
ruiuinissicii van bouwkundigen aard, als : voor de 
bewaring en herstelling van monumenten; voor 
de publieke veiligheid, waaronder spoorbanen, 
bruggen, voor den kerken bouwen hare restaura-
tien ; voor rijks- en stedelijke gebouwen van ver
schillenden aard; voor alle construction, waarbij 
het rijk, de provincie ol' eenige gemeente belang 
beeft. 

Deze commission hebben volmacht van hande
len, genieten salaris ol'presentiegeld , ontvangen 
restitutie van reis- cn verblijfkosten, doen rap
porten aan hare overheden, en voeren zelfs hier 

en daar zeer belangrijke werken ui t , of benoemen 
de personen daartoe, die zij bij uitzondering ge
schikt achten. 
r | l n Nederland is niets van dat alles. De wa
terstaat wordt belast met liet onderhoud der 
Rijksgebouwen , cn niet zelden hoorden wij klach
ten over de manier, waarop dit geschiedde. 
Wie der lezers soms een bezoek brengt aan het 
even monumentale als schoone Paviljoen in den 
Haal Ie Haarlem, kan zich over den toestand 
van dat gebouw overtuigen, en naar onze be
scheiden ineening zelfs beklagen. 

Ons is het niet bekend, welke de werkkring 
was van den lands bouwmeester Rose, maar wij 
zijn van oordeel, dat geen zijner opzichters iu 
dienst van bet rijk, geen zijner teekenaars en 
geeu adjunct in staat is te doen wat de bekwame 
heer W. N . Rose deed. 

Wij bedoelen dit in het voordeel van den 
bouwmeester Rose. Hij is een eerlijk, recht
schapen, hoogt kundig en zelfstandig man. Ie
dere bouwmeester acht hem, al verschilt hij niet 
hem in kiinstmeening. De heer Rose bezit voor-
tredelijke bekwaamheden , en als bij immer op
zichters en raadslieden ter zijde had gehad , die 
hem hadden gewezen op hetgeen zij anders ver
langden, dan had uit deze discussion kunnen 
volgen, dat. menig onderdeel zijner gebouwen 
wellicht beter ware geslaagd. 

Wij achten Rose boog, als menscli, als kunste
naar. In al zijne gebouwen is een streven naar 
nieuwe vormen. Menigeen die dit afkeurt, moet 
het zelf eens probeeren, wat bij zonder hulp van 
boeken en gebouwen, uit zich zelven weet voort te 
brengen. Onder die studie zal zijn oordeel zich 
matigen of meer rechtvaardig zijn over de ge
bouwen , die in vorm cn ornament naar het 
nieuwe, bet bedendaagsche kunstelement streven, 
en het geheim dat de bouwmeesters der I!)''1' 
eeuw verplicht zijn te ontdekken, zal vooi menig
een worden, wat bet zijn moet, dat is geeu blind 
afkeuren, maar een streven en zoeken. 

Rose heeft een leven vol zorg, vol verdriet, 
vol tegenwerking achter zich. Dertig jaren lang 
beoefende hij met zielsliefde de bouwkunst. — 
Wij zijn van oordeel dat bij dit waardiglijk deed 
en daarom alle buide verdient, zelfs van ben, 
die op hun manier bouwen , en die van Rose 
niet volgen. Menigen bouwmeester mag tot 
Rose zeggen : «mijn vriend en vijand tevens." 

De belooning op dat kunstleven van den lanils-
liouwineester W. N . Rose is vervat iu de woor
den (des minsters) 9eervol ontslag en op wacht
geld" Ziedaar de kroon op een vergrijsd hoofd. 
Rose verdient zijn volle honorarium als wacht
geld te behouden. Wij wenschen dat hij dit 
nog vele jaren moge genieten. 

Ons gevoelen over bet remplacement van Rose 
is di t : Bet Rijk benoeine in elke provincie een 
architect, die èn van liet land èn van de provincie 
zijn honorarium geniet (b. v. van ieder ƒ2500). 
Daarvoor is hij in dienst van beiden. Voor bet 
rijk vooral wat de oude monumenten betreft. 
Deze provinciale architecten werken in over
eenstemming met, eu maken deel uit van een 
Itijks-boawraad, bestaande uit vijf personen, 
wonende in den Haag en gesalarieerd ieder met 
/ 5000. 

Men zegge niet: wat te doen met zoo vele 
bouwmeesters, en vrage het hun, die bet weten, 
wat er in Nederland te doen is gebleven. Den 
waterstaat behoorde het toezicht op de rijks- en 
provinciale gebouwen te worden ontnomen. Geen 
ingenieur of opzichter iu dienst van het rijk, 
heeft zijne speciale studie van de bouwkunst ge
maakt. In ieder geval wenschen wij dat de stand 
dezer bouwkundige liijkszaak zco spoedig moge
lijk worde verbeterd. Zoo mag deze, dunkt ons, niet 
blijven. L . 5. V. 

DRINKWATERLEI DINGEN, 
l'osér bien la question c'est presque la résoudre. 

Iu de Stoompost vau 5 Mei staat een vervolg vuu het 
meegedeelde stuk ia de Slooiupost vau 28 April j l . , over de 
drinkwaterleiding voor 's Gravenhage. 

De schrijver van dat stuk zegt te wüleu beantwoorden: 
e. Hoeveel water moet er per etmaal aangevoerd worden'r 
ti. Hoe grout is het waterhoudend vermogen dezer dui

nen , en 
c. Op welke wijze moet het benoodigde waler verkregen 

worden. 
Voorwaar belangrijke vragen I 
Do schrijver begint met het lijstje van het waterverbruik 

op te seven van eenige incest r'ransclic steden, te vinden 
ui de Nouvelle* Auuales de la Construction L881, Eeuige 
vau deze steden gebruiken 20 kan per dag en per hoofd, 
audcre :lü, 115, 40 tot 100 kan cu meer. 

Na op ceuig waterverbruik voor dc openbare dienst, zoo-
als besproeiing der straten, doorspoeling van riolen, hulp 
hij brand, gewezen en eeuige opmerkingen vuu weinig belang 
gedaan te hebben, uccmt dc schrijver doodeenvoudig aau, 
dat de stad 's-Gravenhagc 20 kau per dag cu per hoofd meer 

79 

water moot hebben dan Brussel, welke stail volgens het 
lijstje 80 kan per hoofd en per dag gebruikt. 

Amsterdam, dat 24 u 28 kan per hoofd en per dag noo
dig heeft, wordt eenvoudig' hij dr vergelijking op zijde ge
steld. 

De hoeveelheid, welke de heer Delprat in zijn rapport, op
geeft voor 

lo. Spijsvertering cn drauk. 
2o. Reiniging, waascheu en dergelijke behoeften iu de 

woningen is, zooals wij reeds vroeger in lie Opmerker ge
meld nebben, iu navolging van den Zwitserschen ingenieur 
Hürkli als maxi,nu 111 54 \\ fi8 kan per hoofd eu per dag. 

De vraag a wordt door deu schrijver in tfe Stoompott 
hoofdzakelijk beantwoord door het volgende gezegde van den 
inspecteur vau deu Waterstaat, de heer Iteyeriuek , over te 
iieuieu: 

„ D c ondervinding bij de bestaande waterleidingen heeft 
geleerd, dat, om ruim in de behoeften aan drink- en werk* 
water te kunnen voorzien, uau de groote steden moet kun
nen worden toegevoegd eene voorraad , overeenkomende met 
miiistius honderd kan water per ziel iu het etmnaJ." 

De heer lieijerinek grond dezer bewering in zijne nota 
van September lKfïtJ op eeu paar waterleidingen iu hel Bui
tenland, namelijk die van Hamburg en van Altoua, doch 
deze bewering beeft voor de drinkwaterleidingen in Neder
land volstrekt geene m a r d e ; lo. omdat de neer Heijcrink 
zelf opgeeft, dat Int getal inwoners vau Hamburg onbekend 
is, 2o. omdat uiet wordt meegedeeld wat men door werkwa-
ter moet verstaan, eu hoeveel men daarvoor gebruikt. De 
, , o n d e r v i n d i n g d i e altijd bij het argumenteereu zulk eene 
groote rol speelt, maakt, dunkt ons, hier geen goed liguur 
en eveneens tic oplossing van vraag a. 

De tweede vraag; Hoe groot is het waterhoudend vermo
gen dezer duinen tusschen Schenen ingen en Katwijk, wordt 
beantwoord door deze regels; 

„T)e watervoorraad, iu deze duinen aanwezig, zou volgen 1 
berekening daags kunnen leveren, eem; hoeveelheid van 
11854 kub ellen, volgens llardeubroek e. s. (blad 31.)" 

Op bladzijde 08 vau „ / > Opmerker"eentekolom, hebben 
wij aangetoond dal de wuterbcrekeuing der herren llardeu
broek e, s. op volstrekt geen goede gronden rust en terecht 
ook door den heer Delprat is afgekeurd, (zie rapport bladz. 
81 eu 32). 

Die bei 
lo. di 

ping. 
2o. het aannemen van eeu willekeurig gedeelte daarvan 

«lat door de waterleiding zal worden terug gegeven; zij ne
men bij hunne berekening het gebied der waterleiding 3 11 
8'/j maal te groot - De hoeveelheid water, die men iu 
drooge tijden verwacht, wordt in de berekening weggelaten. 

Men ziet alzoo de schrijver stelt rijke vragen en geeft 
schrale en arme oplossingen. Laten wij hopen, dat de ar
moede eerlijk is! 

Reed» vroeger hebben wij niet het oog op het algemeen 
belang de 'IS kau , welke de heer Delprat als waterverbruik 
per hoofd en per dag iu rekening braebt, ecu kwistig water
verbruik genoemd. Wij doeu dit nog. 

In Holland, waar goed drinkwater zeldzaam eu met veel 
kosten en moeite moet verkregen worden, is het volgens 
ons inzien iu 't algemeen belang dringend noodzakelijk . «lat 
er eeu gebruik vau gemaakt wordt overeenkomstig zijne 
hooge waarde, 

liet misbruik maken van dat water is eeue onvergeeflijke 
fuut. Daarom , dat men het goede gezonde water tot drink-
int ter en huishoudelijk gebruik eu het grachtwater als spoel-
en straat tenter aanwende, dan heeft ieder zijne bestemming 
uaar zijne waarde/ 

Dit is de juiste toestand in 't algemeen belang! 

rekening berust op: 
gemiddelde hoogte gevallen regen zonder verda 

Wanneer do schrijver in de Stoompost over de ontwerpen 
de Veer e, s. eu Hardenbroek 0. s. spreekt, verraadt hij eeu 
gemis aau genoegzame bekendheid met die ontwerpen. 
Hij houdt zich niet gebonden aan de opgaven van de II. 
Hardenbroek e. s., die nadeelig doch wel aan die Welke voor
deelig vour dat ontwerp zijn , al zijn deze laatste ook on
juist en op goede gronden afgekeurd, waardoor zijne be
oordeeling steeds ten voordeeleder heeren Hardenbroek c. s, 
uitvalt 

Wit beweren, dat geeu der beide ontwerpen meestentijds 
10000 kub. el water daags zal kunnen leveren en het minst 
het echte ontwerp der Heeren Hardenbroek c. s. 

Wij zullen dit bewijzen. 
Zie daarom hier eene vergelijkingstaat vau afmetingen der 

twee ontwerpen. 

Lengte der waterleidingen te 
beginnen in de duinen tusschen 
Scheveningen en 's Gravenhage 
tot den Wasseuaarschen slag. . 

Gebied dezer waterleidingen of 
duinoppervlakte, waaruit dat wa
ter getrokken wordt 

Breedte der waterleidingen iu 
den bodem 

Bodemdiepte hij het begin der 
waterleiding 

Bodemdiepte bij deu Wasenaar-
selicii slag 

ontwerp van: 
de Veer 

14000 cl (>). 

1530 bunders. 
(:t) 

8.6 el (»). 
2.0 „ (-). 

0.76-5- DP. (') 

in Rapport vau 
br. Delprat 

niet uaugegc-

Hardeubroek 

7200 el (tj. 

760 banden. 

8.00 el ("). 

1.50 el r DP. 

1.02^DI>.(') 

Tot toelichting dezer cijfers dieuen: 
lo. Dat al de cijfers met (') getcekcud uit het rapport 

van den heer Delprat zijn genomen, die ze ontleend beeft 
uit de officieele stukken door dc inschrijvers ingezonden. 

2o. Het cijfer met (-/ geteekeud is afgeleid uit dc opgave 
van den heer Delprat, dat tic heer dc Veer c. s. twee "wa
terleidingen dour tie duinen hebben ontworpen en dan moet 
de gezamentlijke lengte nabij het dubbele van die tier 11.11. 
Hardenbroek zijn, die slechts ecu waterleiding ter lengte van 
7200 el hebben voorgesteld. 

80. Het cijfer met geteekeud, is afgeleid uit de topo
grafische kaart en uit dc opgave van den heer Delprat, 
dat de waterleidingen op ongeveer 1000 el uit elkander moe
ten gegraven worden, leder waterleiding beeft dan ecu ge
bied aan weerszijden van 500 el breedte, dat is voor twee 
waterleidingen 2000 c l , zoo de breedte der duinen zulks toe
laten, hetgeen OILS toeschijnt tusschen Schcvenhigeii eu den 
Wasseuaarschen slag wel gemiddeld het geval te zijn; wij 
stellen daarom voor twee waterleidingen 2000 cl breedte over 
7000 el lengte, p l u de afronding bij het einde anu deu Was
seuaarschen slag, te zamen uitmakende 1530 buuders. 

4o. Het cijfer met (*) geteekeud, is bepaald zooals bij 8 
is Opgegeven, doch slechts vuor ééne watei leiding over 7200 
el lengte. 

Aan ile zijde van .Scheveningen is die afronding der opper
vlakte voor geen der luide ontwerpen iu rekening gebracht, 
omdat het kanaal van deu Maag uaar Scheveningen ecu ge
deelte van het duinwater tf»t zièli trekt. 

Volgens de berekeningswijze van de hoeveelheid water 
door den heer Delprat (zie blz. 10 van het Rapport) zal dan 
tusschen Scheveningen en den Wassehcuanrschcn slag het 
ontwerp dc Veer e. s. twee maal zooveel water leveren, als 
dat tier heeren Hardenbroek 0. s.. omfat de waterleidingen van 
de Veer e. s. bijna tweemaal zoo lang zrjn, en ruim le*t 
dubbele gebied hebben als die der heeren Hardenbroek e. s. 

Levert uit dc waterleiding Ilurdeiibruek c. s. op zekeren 
tijd 4000 kub. el daags, dan zullen de waterleidingen de 
Veer C. s., bijna 8000 kub. el afvoeren, llardeubroek moet 
zijn water verdeden over 100000 zielen ; dit is het getal inge
zetenen vau den Haag iu de toekomst; de Veer over de in
gezetenen van deu Haag plus die vau Delft, stel te zamen 
125000 zielen, want Leijden kau afzonderlijk bediend worden 
uil tic duinen tusschen den Wasseuaarscheu slag eu Katwijk, 

leder ingezeten krijgt op dat tijdstip volgens het ontwerp; 
llardeubroek 0. s. 40 kau. 
de Veer e. s. 04 „ 

Dit resultaat is verkregen uit de echte ontwerpen vau beide 
partijen, zou als die ontwerpen iu het Rapport van deu heer 
Delprat zijn beschreven. 

Wij vragen nu aan onzen bestrijder en ook aan de heeren 
Hardenbroek e. s., uf zij cu zuo j a , wat zij up die cijfers 
hebben aan te merken? 

Dc zaak vordert eeue ernstige behandeling. 
Wij hooren, dunkt ons, de eerste reeds uitroepen , hebt 

ge dan niet iu de Stoom post gelezen: „ V o l g e n s de kadas-
„trale eu de militaire topografische kaarten beslaan deze 
„duinen (tasschen Scheren/',/gen en Katicijk) eene oppervlakte 
„van 2700 buuders. Dit is onze meting eu die der heeren 
„Hardenbroek c. s. (blad 31), terwijl de heeren de Veer 
„c . s., aangeven eene oppervlakte vau 2860 bunders (bladz. 
„ 8 8 / ' cn dc tweede: „Ziet bladz. .'tL van het rapport des 
„ H e e r e n Delprat, daar staat te lezen, dat wij in cene 11a-
„dere (niet publiek bekende) memorie de uitgestrektheid der 
„ d u i n v l a k t e , die wij iu gebruik tullen nemen, hebben ge
neteld up 2700 bunders." 

Wij antwoorden J a ï wij hebben dat allemaal gelezen. maar 
er heersoht, naar ons inzien, onjuistheid, tegenstrijdigheid eu 
verwarring iu eenige opgaven der II. H . llardeubroek c. s. 

Keiiige inlichtingen fcuuneu daarom nuttig zijn en wij zijn 
dan ook zoo vrij nog te vragen: 

lu. Hoe exploiteert gij 2700 bunders duin ter lende van 
1300 d cn ter breedte vau ongeveer 2000 h 2500 al met 
ééne waterleiding ter lengte van 7200 el , terwijl de heer 
Delprat van gevoelen is dat om voldoende water uit de 
duinen te trekken, twee waterleidingen op ongeveer 1000 el 
ifstaml, dus 20000 cl leiding, noodig zijn, terwijl dc heeren 
'•• Veer e. s. ook dnartue 27930 strekkende el waterleiding 

duiuoppervlaktc met het ge-

il 
hebben voorgesteld, 

2o. Waarom verwart gij de 
bied der waterleidingen ? of 

8a Hebt gij nie,t geweten of hebt gij er niet aan gedacht, dat 
a. het kanaal van s'-Grave 11 hage uaar Scheveningen , 
b. dc Noordzee , 
r. het kanaal bij Katwijk (zie de watcrui tv loeüi ig bij de 

zand haling tc Katwijk binnen,) en 
d. de sloten aau den voel van het duiu van bciioordoosteu 

het buitengoed Rijxdurp langs Wassenaar tut Waalsdurp, ge
tuige de prachtige waterpartijen der buitenplaatsen, nfznigers 
zijn, die het water over zekere breedte uit het duin trekken? 

Uw antwoord op de eerste vraag mag niet zijn: Wij ver
lengen de waterleiding vau 7200 el en wij leggen overeen
komstig het rapport van den heer Delprat op 1000 el afstand 
uog eene. 

Die pas is 1' afgesneden. 
Iu deu brief der heeren Hard en broek c. s. (zonder datum) 

aau den Gemeenteraad van 's Gravenhage staat (zie blz. 124 
van het Rapport): 

..Iu geen geval willen zij dat later huu het verwijt moge 
treilen tint zij, om slechts tot eiken prijs de concessie te ver
krijgen, iets hebben daargesteld wat onvoldoende was voor de 
beiioefteu der toekomst. Zij willen, ook al kust het aan
vankelijk meergeld, dadelijk, behoorlijk en voor goed de 
zaak voltooien, zoodanig dat meu later tevreden zij. 

„ D e ondergeteekeudcii hebben iu verband met de toekom
stige behoeften vau 's Gravenhage, unauw keurig en na raad
pleging van geachte specialiteiten , berekend hoe lang eu hoe 
diep de kanalen moeten zijn, vau welke kracht de stoom
werktuigen, hoe wijd de buizen, enz. enz, 

„lo. Het kanaal moet hebben eene lengte van 7200 ned. 
ellen, zooveel mogelijk volgende de duinvalleien of pannen." 

Iu het Rapport vau deu heer Delprat is deze lengte der 
waterleiding van 7200 d ook opgegeven (zie blz. 31). 

Alzoo is de waterleiding volgens het oonstateeren van den 
heer Hardenbroek c s. dadelijk en goed voltooid, wat betreft 
dc leiding iu het duin, met eene waterleiding of kanaal ter 
lengte van 7200 d . 

De Heeren dc Veer c. s. hebben het geheele gebied van 
al hunne waterleidingen tusschen Seheveningen en Katwijk 
berekend op 2860 bunders; dit gebied is op dc topografische 
kaart door eene groene tint aangegeven. (Zie Rapport blz. 88). 

Die heeren hebben dan wel degelijk op die afzuigen ge
rekend. 

liet bepalen vau het gebied der waterleidingen is vuu het 
gruotste gewicht. 

Hoe meer wij de beitic ontwerpen met clkaudcr vergelijken, 
hoe meer ons gevoelen versterkt wordt, dat het ontwerp de 
Veer e. s. in het algemeen belang moet gehandhaafd worden. 

Wat zouden zij gevoelen, die geroepcu zijn het algemeen 
belang als eersten pligt tc behartigeu, wanneer zij tijdens 
epidemie, in 'sllage met zuiver gezond drinkwater riulen 
en straten zagen spoelen, waartoe boezemwater kau gebruikt 
worden, terwijl iu eene naburige stad slecht ongezond water 
door dc ingezetenen moest gedronken worden? 

Zou tic eeue buurman den anderen gued drinkwater wei
geren, zuo er volop is F 

Zou het ons onverschillig zijn of onze buurman gezuud 
blijft of eene ziekte krijgt, die ook ons kan meeslepen. 

l i t een gezondheids oogpunt is het belang van 's Hage, 
dat van Leijden eu Delft; gezamenlijk moetcu ze werken ter 
verkrijging van het groote doel: ^ 

Vernietiging van schadelijke invloeden eu 
verbetering van den ulgemeencu gezondheidstoestand. 

De quasi opmerking van den schrijver in dc Stoompost 
om iu liet eerste gedeelte van het advies des Heeren Delprat 
(zie rapport bladz, 33) „Wassenanrse l ien slag" te vcraudereu 

I 

I 

I 
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in „ K a t w i j k , " wordt door ons niet gedetailleerd beantwoord, 
omdat deze opmerking zoodanig tegen goeden zin stuit, dat 
zij geene wederlegging waard is. — Kr zou bepaald cene 
vergissing zyu in ïiet eerste gedeelte van liet advies des 
heeren Delprat E r is tijd genoeg geweest om die uitgevon
den vergissing te herstellen. Dit is niet gebeurd. De schrijver 
in de Opmerker van 20 April cn de Haagsche Commissie van 
fabricage zoudeu ook in dezelfde dwaling zijn vervallen vol
gens den Bchryver iu de Stoom post. 

De schrijver in dc Opmerker ontkent dit bij deze. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 
M a a n d a g , 1 3 M e i . 

Ten ttVa u r e . a n n gebouw van het prov. bestuur te 
's Hage: het onderhouden vau cn bet doen van eenige her
stellingen aau het gebouw en de aauhoorigheden van het 
Koninklijk postkantoor te Rotterdam, over vier jaren , in
gaande met den dag van de goedkeuring der aanbesteding 
en eindigeude den SOsteu April 1871. 

Ten 13 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Maastricht: de uitvoering vau eenige werken tot verbetering 
van het vaarwater op het grensschcidend gedeelte der rivier 
dc Maas; in dc gemecute Kysden, in rnailijn I V , voor ge
meenschappelijke rekening der Xederlandsche eu Belgische 
regeringen. 

D l n a d a g , 14 M e i . 
Ten 11 ure, iu het Gcmeenlandshuis te Botterdam: lo. 

het doen van eenige herstellingen aan de Maas- cn Schcrm-
hoofden, benevens het vernieuwen van het Manshoofd no. 
15, onder Kralingeu, eu het Schermhcofd litt. ('. nabij Kor* 
tenoord; 2o. het doen van eenige werkzaamheden Banen 
het ouderhouden van den Groencwegschen molen, tot ultimo 
Mei 1868; 3o. de leverantie van zwaar timmerhout, in 8 
perceelen, bestaande hoofdzakelijk: voor dc Maas- en scherm* 
hoofden in eiken gordingen en greenen baartplnnkeii; voor 
den Hoogcu Boezem, in vier stuks sluisdeuren, jukstijlen, 
kloosterpalen, twee stuks voeghouteu, enz., benevens drie 
dennen molenroeden; 4o. bet herstellen van dc defecten aan 
Schielands Hoogen Zeedijk, in 10 perccelen; 5o, het afdam
men, droogmaken en drooghouden der sluis onder het Oost
plein bij den molen Kostverlorcn. 

Woenndaff, 15 M e i . 
Ten 11 ure, ten huize van den heer 1*. van der Made tc 

Dordrecht: het bouwen van eeu kapitaal huis met pakhuis. 
Ten 13 ure, iu het lokaal van het iniuisteric van binnen

landsche zaken te ' l Hage: het spannen cn ophangen vnu vier 
draden aan de bestaande telegraafpalen van Amsterdam over 
Hilversum naar Amersfoort; van écu draad van Amersfoort 
naar Zwolle eu van Zwolle over Meppel , Stcemvijk, Hcc-
renveen naar Leeuwarden eu van Harlingen naar Groningen, 
alsmede voor den aanleg eener nieuwe lijn tusschen Joure 
en Lemmer; in zeven perceelen. 

Ten 3 ure, ten raadhuize te M i l (provincie Noord-Bra
bant: de aanleg der aardebaan inet begriuding en bestrating 
van den weg aanvangende aau den provincialen grindweg van 
Grave naar de Limburgschc grenzeu nabij het huis van A . 
Thijssen aan het dorp Beers eu eindigende aan het Vorle 
bn de huizinge bewoond door de weduwe R. Klomp onder 
M i l , hebbende tc zamen eene lengte van 7755 ellen. 

D a n d e r d a g , I A M e i . 
Ten 11 ure, ten huize van AVoutcrlood tc Ophemcrt: het 

bouwen van een woonhuis. 

Ten ÏV» ure, aau het gebouw van het prov. bestuur tc 
Haarlem: "lo. het maken van rijzen hoofden en het vcrlen-

Sen eeuer krib bij dc haven op het eiland Vlieland; en 2o. 
et verrichten van eeuige werkzaamheden ten behoeve der 

zeeweringen op het eiland Marken. 
V r i j d a g , 17 M e i . 

Ten 11 ure, iu hctAkademiegebouw te Groningen: lo. 
het verwen van eeuige Akadcmische gebouwen tc Groniugen; 
2o. bet opruimen van dc ziuk- en aanbrengen van ccne 
loodbedekkiug iu een gedeelte der hoofdlijst goot cn op het 
groote plat van het akademiegebouw te Groningen; 8o. het 
vernieuwen van het koepeldak boven de Collegiekainer der 
Anatomie in de Schuitenmakersstraat, en van de bergplaats 
voor zaden met conciergeswouing in den landhuishoudkun
digen tuin, beide behoorende tot de Akademische gebouwen 
te Groningen. 

Ten 10 ure, aan het lokaal van het prov. bestuur t e M i d -
delburg: het afdammen, droogmaken, drooghouden cn her
stellen der Spuisluis naast de benedensluis te Sas van Gent. 

Ten l a ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Arnhem: het vervangen der houten liggers der doorlaatbrug 
bij Ulft door getrokken ijzeren en het vernieuwen eener 
sloof op een der jukken van de Bontebrug over de Aastrang 
in deu grooten weg van Doesborgh naar Auholt. 

Ten i a ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Arnhem : het uitvoeren vau vernieuwingen cn herstellingen 
aan de wegeu van Doesborgh nnar de Pruisische grenzen bij 
Anholt, van A|»eJdooni naar Voorst, van Zutfen over Gors-
sel naar Deventer, cn van Zutfen over Winterswijk naar 
Oediuk. 

Z a t e r d a g , IS M e i . 
Ten a ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 

l'trecht: het bouwen van een rijks telegraaf kantoor op den 
hoek van de Westerstraat en van den Stationsweg tc 
l'trecht. 

M a a n d a g , 30 M e i . 
Ten I I 1 , ' , ure, aan het gebouw van het provinciaal be

stuur te * s l ï a g e : het doen van eenige Vernieuwingen en 
Herstellingen aan het gebonw van 's Rijks Belastingen te 
Hellcvoetsluis, met het driejarig Onderhoud van dat gebouw, 

den lsten Mei 18f>7 eu eindigende den SOsten 
laïo. 

tJSfS D i n s d a g , 21 M e i . 
J J L I H ure, op het raadhuis te Deventer: de levering 

k v f c ' - ^ a V l L t y i h k e straatklinkers, 100,000 vlakke klinkers 
'eu -W0;OfJj Yardtrauwe steenen. 

.. t , Woenndag , 22 M e i . 
Ten I t ' i e ^ A 1 1

 huize van den kastelein .1. v. Willigen Az. 
<f ie ITaaftéftlTurbr het kerkbestuur der Hervormde gemeente: 

het doen vnu 
' * 4e ÏTaaf téu; Tl^br het kerkbestuur der Hervon 

Wr,iorriv*M. van de kerk en den toren, en 
i^lftgr - Tïc1 : stel l ingen aan de pastorie en koster» 

T e n 12 ure, ten gemeentehuize te Assen 
gerscliool, 

rswomug. 
Asaeu: het bouwen 

het gemeentehuis tc Baarland: het verbcte-
it 1 Mei lHfiH onderhouden van den ga

rland naar het gehucht Kwadeudainme, 
idekenskerke, ter lengte van 2850 el. 
huize van de wed. li. J . v. Dijk te Bie-
iningeii): het bouwen van eeue school 

met meublement, benevens een schuurtje en vertimmering 
aau de kosterij aldaar. 

Donderdag 2'.i M e i . 
Ten l a ure, iu ecu der lokalen van liet ministerie vau 

binnculandsche zakeu tc ' sHage: het bouwen van een ma* 
gaziju tc Tilburg. 

Ten i a ure, iu een der lokaleu van het ministerie van 
binueul. zaken te 's Hage i het bouwen van een houten keet 
voor bureaux op de stapelplaats nabij Dordreeht 

V r i j d a g , 3 4 M e i . 
T e n 11 ure in het logement het Zeverijnshuis te Joure: 

bet leggcu van een knnstweg, door de dorpen Terkaple, 
Akmarijp eu Snikzwaag, door 't begriuden van den Zand
weg, strekkende van de Hcerenzyl tot den kuustweg van 
Joure naar A k k r u m , ter lengte van nagenoeg 6400 el. 

Door de Directie der Ned. Khijnspoorwcg-maatschappij te 
Utrecht! het verbreedcu vau het statiousplciu ten uoordeu 
der baan te Gouda. 

Maandag , 27 M e i . 
Ten 12 ure, iu het gemeentehuis te Zuidhom: het op

en doorgraven der doode gaten om de Stceutil (gemeente 
Aduurd); het bouwen daarover van eene vaste houten brug.cnz. 

V r i j d a g , » l M e i . 
Teu 11 ure iu het logement van I*. Buiterijs tc Middel

burg: eenige werken ter bevordering der iianslibbing vau dc 
schorren in den Itrakinau , nabij den nieuwen polder op dc 
Kleine Stelle, bestaande in: het leggen vuu drie slijkvau-
gers, ter gezamenlijke lengte vau 2270 e l , het maken van 
twee dammen in de bestaande kreken en het plaatsen vau 
20,000 strekkende el rijzen Schuttingen of Schermen op de 
zandplaten. 

D o n d e r d a g , tt J u n i . 
Teu 12 ure, iu eeu der lokaleu van het ministerie van 

Binnenlandsche zaken te ' s l lage: het maken vau het ge
deelte van den Zuider-Waaldijk bij Bommel, tot den Noor
der-Maasdijk bij Hedel, van den spoorweg vau Utrecht naar 
Boxtel. 

Donderdag 20 J u n i . 
Teu 12 ure, iu een der lokalen van het ministerie vnu 

binnenl. zaken te 's Huge: het maken van den Oosthaven-
dam, een gedeelte van den Westhaveudam en van de ha
vengeul , voor de buitenhaven aan deu mond van het kanaal 
door Walcheren bij Vlissingcn. 

D o n d e r d a g , II J u l i . 
Ten 12 ure, iu ecu der lokalcu van het ministerie van 

binnenlandsche zaken tc 's l lage: het maken en stellen van 
den metalen bovenbouw der brug over dc Waal bij Bommel. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op 2 M e i , aau het Departement van Binnenlandsche 

Zakeu te 's Hage ten behoeve der Staatsspoorwegen: 
het bouwen vau eeue dubbele schutsluis aau deu mond 
van het kauaal door Walcheren en het verrichten van eeuige 
grond- cu verdere werken bij Vlissingen. Daarvoor waren 
twee en twintig biljetten ingekomen. De minste inschrijver 
was de heer II. Schram de Jong, tc Slicdrecht, voor dc 
som van ƒ 1 , 3 6 9 , 0 0 0 . 

Op 2 Mei te Haarlem, door het provinciaal bestuur van 
Noord-Holland: lo. bij inschrijving en opbod, het planten 
van stroo eu helm eu het stelleu van rie(schuttingen op de 
duinen vau het eilaud Texel cu den vasten wal vau Noord-
Holland , gedurende 1867 cn het voorjaar van 1868, iu drie 
perceeleu. Het 1ste perceel is gemijnd door den heer ff. 
1 lil Ie in i i - , tc Texe l , voor ƒ 4 5 0 0 ; het 2de perceel door den 
heer J . Oldenburg, te Bergen, voor J 10,000; het 3de per
ceel door deuzclfdcn (aaugcloopen), voor ƒ 7 8 0 0 . 2o. Bij 
cukele inschrijving: het levcreu van brik, zet- eu stortstecu, 
en het doeu van bestortiugeii, tot onderhoud en verbetering 
der Heldersche-zeeweriug, in twee perccelen; 1ste perceel, 
minste inschrijver: de heer D. Goedkoop, tc Amsterdam , 
voor ƒ 2 0 0 0 ; 2de perceel, dezelfde, T O O T ƒ 5 7 8 0 . 

Op 3 M e i , aau het gebouw vau het provinciaal bestuur 
tc A r n h e m : het herstellen, begriuden, opmaken cn tot 81 
December 1867 ouderhouden vau de Dreuuielsehc Straat, 
de Vorensche en Hecrcwaardeusclie dammen, iu de provin
cie Gelderland. Minste inschrijver dc heer H . Hendriks te 
Drcuinel voor ƒ 7 1 3 . 

Op : i Mei door het prov. bestuur te Groningen: lo. het 
aanleggen van eeu kuustweg op deu Braakstcrweg, lang 
5300 e l ; hierop is ingeschreven door H . Schaafsma, te Har
lingen, voor ƒ 2 6 , 8 0 0 ; II. J . Kroon Jz., te Groningen, voor 
ƒ 26,605; P. II. Dopheide, tc Grouiugeu , voor ƒ 23,800 ; 
A . W. van der Sluis, te Appelscha, voor ƒ 23,725; j . H . 
Rottinghuis, te Delfzijl, voor ƒ 23,490; II. B. Harkenia , 
te Warfhuizeu, voor J '22,880; II. J . F u i k e n , te Oldchuve, 
voor ƒ 22,800; J . Zwolsman, tc Grouiugeu , voor ƒ 21,800; 
en II. Freese, te Delfzijl, voor ƒ 21,182. 2o. Het leggen 
van ecu dam door het vervallen gedeelte Reitdiep cu liet 
maken vau ecu overrid over den dijk te Doughorn. Hierop 
is ingeschreven door G . Schuitema, voor ƒ 320, endoor 
G . Becherer, voor f 322, beide tc Groningen. 

Nog werd door bovengenoemd bestuur van wege het mi
nisterie van binnenland se he zaken aanbesteed: lo. het doen 
van eenige bestratingen op deu rijks grooten weg van Gro
uiugeu uaar de Friesehc grenzen; hierop is ingeschreven 
door J . Reijingn T a . , te Groningen, voor ƒ 4487 i J . Lim-
burgh .Ir., te Groningen, voor ƒ 4 1 7 8 ; B. Pietenou, te 
Leen warden, voor ƒ 4 1 3 0 ; 11. B. Harkema, te Warfhuizeu, 
voor ƒ 4 1 2 6 ; II. .1. Kroon , J z . , te Groningen, voor/3993; 
1». II. Dopheide, te Groningen, voor ƒ 3048; II. .1. Folkers, 
te Oldehove. voor ƒ 8 9 0 8 ; cn J . H . Keizer, te Leeuwarden, 
voor ƒ 3750. 2o.' Het makeu eener bestrating met lavn-
keijen* op den rijks grooten weg van Groningen naar Delf
zijl; hierop is ingeschreven door L . Knijpstra. te Leeuwar
den, voor / ' 10,790; P . II. Dopheide, te Groningen, voor 
/ 9052; .1. Reijiugn T a . , te Groningen; voor / 9612; J . 

'Zwolsman, te Grouingeu, voor ƒ 8920; en II. It. Harkema, 
te Warfhuizeu, voor ƒ 8558. 3o. liet wegruimen vau de 
zeesluis de Stateuzijl en het bouwen van ecu steenen uit-
wateringaluil aldaar-, hierop is ingeschreven door II. B. 
Harkema, te Warfhuizeu, VOOT f 185,000: J , II. Rotting
huis, te Delfzijl, voor ƒ 120,000; 11. Vermaas, te Zalt-
Bominel, voor ƒ 120,000; II. Schaafsma, te Harlingen. 
voor ƒ 110,700; W. Bos, te Noordbrock, voor ƒ 102,900; A. 
W. vau der Sluis, tc Appelscha, voor ƒ 102,000, cu R. 
Zwolsman, tc Kuinre, voor ƒ 94,700. 

Op 7 M e i , aan het Departement ven Marine te 's Hage: 
lo. het maken van funderingen voor een ij/ereu lichttoreu ; 
2o. het maken van voetstukken v«or een ijzereu liehtopstaud 
en 3o. het maken van twee woongebouwen voor lichtwach-
ters, aUe welke werken zullen worden daargesteld by de 
Nieuwcsluis iu Zeeland. 

Daarvoor waren 7 billetten van iu3chrijving ingekomen cn 
was dc minste inschrijving die van dc heeren .1. cn A. van 
de Sande, te Breskens. voor ƒ 1 4 , 3 0 0 . 

Op 7 M e i , in de Stadsherberg te 's Hage: door den eerst-
aanwezenden ingenieur te Delft: lo . het eeujarig onderhoud 
der werken te 's Gravenhage; en 2o. het ecujarig onderhoud 
der kazerueu, stallen eu magazijnen tc s Gravenhage. Daar
voor waren 5 billetten van inschrijving ingekomen eu was 
de minste inschrijver voor het eerste perceel de heer S. van 
der K a m p , tc Leiden, voor ƒ 3 6 8 0 en voor het tweede per
ceel de heer Bordry, te Leiden, voor ƒ 1 1 . 9 0 0 . 

Op 7 Mei te Nijmegen: de fortificatiew« rkeu onder het 
beheer der genie. Het onderhoud der werken werd aange
nomen door den heer J . Teunissen aldaar, voor ƒ 4460; 
dat der kazerne, stallen cu magazijnen, door denzelfden, 
voor j 2590. 

On H Mei door dc Directie der Bouwvereeuiging te A m 
sterdam : het bouwen van uegen woonhuizen op de Schans 
by de Weteriug-barrière . Aannemer de heer W. J . vau 
Berkum, voor ƒ 84,900. 

Advertentiën. 

AANBESTEDING. 
Hel P A R O C H I A A L K K K K I I E S T U U R van den H. Baro 

tc O U D A D E , gemeente A L K E M A D E (Zuid-
Holland) is voornemens oin op Maandag 3 Junij 
1807, des namiddags 3 ure, ten huize van den 
kastelein C. BAKKEli aldaar, in het openbaar 
aan te besteden, liet bouwen van 

K E R K M E T T O R E N . 
in Romaanschen stijl, naar de plans van 

Arehitekt //. ./. run den Brink. 
liet bestek zal van 14 Mei af ter lezing lig 

's Hage. Zuid-Hollandsen kofïijhuis, Rotter
dam bij Wijttlmf, korte Hoogstraat, Utrecht in 
de nieuwe Hak. Arnhem Harmonie, Amster
dam Poolsüh kofïijhuis, Haarlem in de Kroon , 
Leiden in de Buig t , waar ook de teekeningen 
sullen ter inzage liggen en zal voorts tegen fi 
verkrijg- 0 1 1 bestelbaar zijn bij P. M. GEIJEB , 
Botermarkt Leiden. 

N.B. Aanwijzing in loco op den dag der aan
besteding des middags I 2 ure. 

Inlichtingen op franco aanvrage te bekomen bij 
voornoemden Architect te Driebergen. 

den 

ggen. 

FOLKERS & C°, 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N D E 

P.mHÖlRETE-STOICöMPv.tmiiTEü. 
te L O N D E N " . 

Ransome's kunstzandsteen voor Bouw
kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , K A N 
T E L L E N , CONSOLES' , F R I E Z E N , enz.; alsmede 
V A Z E N , FONTEINEN , G E D E N K T E E K E N E N , 
S T A N D B E E L D E N , G R A F T E E K E N E N enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig: teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge
geven, en naar over te leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door dc verbinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk , die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N , TERRA
COTTA , K A L K - , PORTLAND-CEMENT-BEPLEIS-
T E R I N G , enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoming 
van Steenkleoren zijn verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

MOSAIK-TEGELS. 
(Gebakkt'n steen. Frantirh fabrikant), 

Dessins en monsters zijn in verschillende 
kleuren voorhanden — Parketvloeren worden 
\olgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor bet Amstel-Hótel (vestibule), 
voor den Huize «Kersbergen" te Zeyst(warande) 
cn vele particuliere gebouwen. 

mlres. F O L K E R S & C". te Amsterdam. 

B E C K E R & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a l - , hoekmeet - en andere i n s t r u m e n 
ten voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , DEN A A N L E G 

V A N S P O O R W E G E N cn O P E N H A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

•nhem bij D. A . THIEME. Hoofdcorrcspondentcn L . V A N B A K K E N E S & C». te Amsterdam. — Bockdrukkety van G. W. V A N DER WIEL. 

Tweede jaargang. N°. 20 

Teritnijil irerertlil ieder» Zaterdag lij 
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(Bij deze courant behoort een bijvoegsel.) 

K A N A A L DOOR DE L A N D E N G T E V A N 
P A N A M A OF DOOR NICARAGUA. 

I. 

Het is bekend dat reeds sedert lang de aan
dacht is gevestigd op dc wenschelijkbeid van een 
kanaal, tot verbinding van de Caralbische zee, 
die tusschen de Antillen door in verband staat 
met den Atlantiscben oceaan, en de Stille' Zuid
zee. Even vóór liet uitbreken van de Belgische 
omwenteling in 1830, was door de toenmalige 
Nederlandsi-he regeering de kapitein der genie 
B e a u l i e u (een der weinige Bedgen, die totm 
bij dat wapen dienden, en een seer bekwaam man) 
aangewesen o m bet vraagstuk van de kanalisatie 
der landengte van Panama te gaan onderzoeken ; 
maai ' de spoedig volgende staatkundige gebeur
tenissen iluden dit plan in duigen vallen. Later 
is het door ingenieurs van verschillenden land
aard weder opgenomen, en in de zitting van 19 
October 1800 van de Société des ingénieurs civils 
te Parijs, ontwikkelde de ingenieur T h o m é dc 
G a m o n d ziju ontwerp tot verbinding der beide 
zeeën door een groot scheepvaartkanaal, en wel 
door middel van het onderstuwen der rivierdalen, 
Eerst toonde hij aan dat gebrek aan water elk 
ontwerp moest doen vallen tot kanalisatie der 
eigenlijke landengte van Panama. Vervolgens 
wees hij op de ontwerpen zijner voorgangers, om 
een kanaal te leggen dat het meer van Nicaragua 
zou verbinden met de beide zeeën; en wel op 
de onderzoekingen, vóór 1830 gedaan op last 
van Koning Willem I der Nederlanden; de on
derzoekingen van groote waarde, der Engelsche 
commodores E d w a r d B u r n e t t en E d w a r d 
B e l c h e r ; het eerste ontwerp van J o h n B a i ly 
van 1838; de geschriften van M i c h e l C h e v a 
l i e r ; voorts op bet tweede ernstige ontwerp, 
op groote schaal te Ham ontworpen door prins 
L o u i s - N a p o l é o n , gedurende zijne gevangen
schap ; O ] ) het derde ontwerp , op kleinere afme
tingen, van ÜRViLLE-Cini.iis, Amerikaanscli inge
nieur, in 1852; eindelijk op bet vierde ontwerp 
of liever avant-projet, door hem zeiven (Thome 1 

de G a m o n d ) in overleg met B e l l y , in 1858 
Uitgewerkt, naar de gegevens van het Napoleon
tische plan. 

Vermoedelijke fouten en onnauwkeurigheden in 
de vroegere gegevens, deden de; wenscbelijkhoid 
van een vernieuwd, nauwkeurig onderzoek inzien. 
Door andere bezigheden belet Frankrijk tc ver
laten, moest T h o m i ' de G a m o n d dat onder
soek opdragen aan eene commissie , bestaande uit 
42 personen , als : 

4 ingenieurs, 5 élevc-ingenieurs, 8 landmeters, 
17 timmerlieden, mijnwerkers en andere werk
lieden , cn 8 beambten van verschillenden rang. 
Dit personeel stond onder de leiding van den beer 
B e l l y , een bekend publicist , redacteur van ver
schillende tijdschriften , en die de concessie moest 

doen goedkeuren, verkregen van de betrokken 
plaatselijke gouvernementen. 

Dit nieuwe ontwerp wijkt in verschillende hoofd
punten al van dat van 1858, bekend onder den 
naam van tracé van Bellu. Het nieuwe tracë 
doorsnijdt de landengte van Rivas, gelegen tus
schen die Stille Zuidzee en bet meer van Nicara
gua , bij de stad Rivas, en volgt daarbij de dalen 
van den Kio-Grauele en den Rio-Lajas, eene' rich
ting reeds vroeger door den Amerikaanschen inge-
nieur O r v i l l e - C h i l d s voorgesteld. Aan die an
dere zijde van het meer Nicaragua volgt het 
tracé' het elal van de San-Juan slechts tot aan 
den kop der Colorado , om dan door het dal van 
deze den Atlantiscben oceaan te bereiken. 

De totale lengte van 295 kilometers is verdeeld 
als volgt: 

Geographische verdeeling. 
Kanaal van Rivas (bewesten het meer van 

Nicaragua) 
Meer van Nicaragua (van San-

Pablo tot San-Carlos) . . . 
Dal van San-Juan (van San-

Carlos tot den mond der Colo
rado) 

Totale lengte tusschen de beide 
oceanen 

27.700 meters 

85.000 » 

181.800 » 

water, cn kunnen door inlating van water ge-
equilibreerd worden. Aan elke sluis worden 4 
soorten van ijzer gebezigd , als : 
gietijzer van de eerste gieting a 100 fr. per ton. 

„ „ „ tweede „ „ 250 „ „ „ 
gesmeed ijzer „ 500 „ „ „ 
plaatijzer „ 600 „ „ •„ 

De gemiddelde prijs van het ijzer komt op 500 
fr. (230.25 gulden) per ton. 

Aan ijzerwerk kost elke sluis: 
aankoop van 2000 ton ijzer a 500 fr. 1.000.000 fr. 
transport, , 2000 „ „ „100 fr. 200.000fr. 
opstellen „ 2000 „ „ „ 100 fr. 200.000 fr. 

Totaal van de ijzeren sluis 1.400.000 fr. 
Dc 18 sluizen der beide kanalen vorderen 

met de verwisselstukken, de bevrachting van 
40.000 tonnen, of van 80 schepen van 500 ton elk. 

295.100 meters 

107.900 meters 

10.000 » 

111.200 » 
295.100 meters 

meer van Nicaragua ligt ruim 34 meters 

Hydrographische verdeeling. 
Verdeelpand (meer van Nica 

ragua en zijne verlengden) . . 
Werkelijke afdaling met slui

zen (kanaal van Rivas) . . , 
Oostelijke afdaling met slui

zen (dal van den San-Juan) 
Totaal als boven 

Het 
boven dc oppervlakte der beide zeeën , welk ver
schil in peil aan elke zijde verdeeld wordt op 9 
sluizen van 3.78 meters verval. De sluizen zijn 
ontworpen op eene wijdte van 30 meters cn eene 
lengte van 200 meters , en zijn geheel van ijzer. 
De slagdorpeds zullen 8 meters onder het kanaal-
peil liggen. De doorschutting is naar een nieuw 
stelsel ontworpen en zoogenaamd onmiddellijk 
(instantané/. zoodat een vaartuig niet behoeft 
stil te liggen , maar slechts zijne vaart iets be
hoeft te verminderen. Om deze wijze van door-
schutting tc verkrijgen, ziju achter de geheele 
lengte der ijzeren sluiswandetn groote ruimten of rio
len aangebracht, elic met liet boven- cn beneden-
water zijn verbondem, door toldeurcn gesloten. 
Talrijke' gaten iu de ijzeren sluis wanden verbin
den de riolen met de sluiskolk. 

Komt nu bijv. een schip van beneden in de 
sluis varen , dan worden de benedendeuren ach
ter hetzelve gesloten, cn de kolk bijna oogen-
blikkelijk gevuld door opening der talrijke gaten 
in de slüiswanden , waarna de bovendeuren ge
opend kunnen worden en bet schip kan door
varen. 

De bolle deuren van plaatijzer drijven op 't 

De dorpel van de landengte van Rivas ligt 10 
meters boven het meer van Nicaragua. Het 
kanaal is ontworpen op 8.50 meters diepte cn 
40 meters bodembreedte. De bovenbreedte zal 
van 45 tot 70 meters verschillen , naarmate van 
dit geaardheid der te doorsnijden gronden. In 
liet geheel zijn er in bet kanaal van Rivas (wes
telijke afdaling) te verwerken 19.852.700 kub. 
meters specie, geschat op 2.50 fr. de kub. meter. 

De kosten van dit kanaal zijn als volgt be
rekend : 

Aardewerken 19.852.700 kub. meters a 2.50 
franken 49.631.750 fr. 

9Sluizen van ijzer a 1400.000 elk 12.600.000 » 
Aansluiting der sluizen . . . 900.000 » 

Totaal . . 03.131.750 fr. 
Of voor 28 kilometers, 2254 franken per strek

kende el. 
De werkzaamheden in het verdeelpand of meer 

van Nicaragua, bepalen zich tot het uitbaggeren 
van 1.980,000 kub. meters a 2 fr. of tot 3.900,000 fr. 

De oostelijke afdaling biedt de meeste bezwa
ren aan. T h o m é de G a m o n d vond het on
raadzaam , uit bet oogpunt der gezondheid vooral, 
om diepe ontgravingen te bewerkstelligen in de 
streken, die dit kanaal doorsnijden zou. Einde
lijk kwam hij op een denkbeeld, waarbij dit 
bezwaar, dat anders honderdduizenden het leven 
kon kosten, vermeden werd ; het onderstuwen der 
valleien namelijk. De noodige diepte voor de 
scheepvaart wordt nu niet verkregen door ver
dieping van den bodem, maar door verhooging 
van den waterspiegel. Het dal van de San-Juan 
zal nu op negen plaatsen afgesloten worden door 
stuwen, met nevenliggende sluizen. In plaats 
van een kanaal verkrijgt men nu eene aaneen
schakeling van meren; van 10, 12, 14 ja zelfs 
16 meters diepte. De anders te vreezen aan
slibbing door dc vele takken, die uit de bergen 
toevloeien, wordt nu voorkomen en verplaatst 
tot punten, verre buiten bet vaarwater gelegen. 

Elke opstuwing bestaat uit drie hoofddeelen, als ; 
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•1° een vaste stuwdam, boven het hoogste 
water. 

2" een vaste stuwdam, als overlaat. 
3 ° de sluis , met oogenblikkelijke doorschutting. 
De stuwdammen worden vervaardigd uit het 

materiaal, dat de rotsen der nevenliggende oevers 
aanbieden. De stroomsnelheid verdwijnt in deze 
aaneenschakeling van meren. De kosten zijn 
geschat op 4 3 . 8 8 2 , 0 1 5 fr. of voor 1 8 2 kilometers, 
op 2 4 1 fr. per strekkende el. 

De beide kanalen monden niet uit in bestaande 
havens van den Oceaan of van het meer van 
Nicaragua; T h o m é de G a m o n d is van oordeel 
dat men op elk punt eener kust, met de tegen
woordige hulpmiddelen en zonder te groote on
kosten , eene haven kan maken. Het geheele 
bedrag der kosten schat hij , bij eigen uitvoering, 
als volgt: 

Kanaal van Rivas, 2 2 5 4 franken per strekkende 
meter 0 3 . 1 3 1 . 7 5 0 fr. 

Kanaal van San-Juan, 2 4 1 fr. 
per strekkende meter . . . . 4 3 . 4 8 2 . 0 1 5 » 

Havenwerken 1 7 . 0 7 1 . 2 0 0 » 
Onvoorziene uitgaven, 1 0 pCt. 

op de aardewerken . . . . . 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 » 
Te zamen . . 1 3 3 . 6 8 5 . 5 6 5 fr. 

Of 4 5 3 franken gemiddeld per 
strekkende meter kanaallengte. 

Hierbij komen nog : 
Voor verwisselstukken der slui- \ 

zen. . . 2 . 4 0 0 . 0 0 0 fr. | 
» werktuigen en gereed- I 

schappen . 7 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. I 
» tijdelijke gebouwen, lood- | 

sen, enz.. 4 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. ( 
» telegraaflijnen 1 . 0 0 0 . 0 0 0 » \ 2 0 . 3 1 4 . 4 3 5 fr. 
» bcbakening, betonning, / 

verlichting 1 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. I 
» geneeskundige dienst, 4 1 

jarenlang. 2 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. j 
» algemeene administratie I 

. . . . 8 . 3 1 4 . 4 3 5 fr. / 

Totaal generaal. . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
of 5 4 3 franken per strekkende meter. 

Aanvankelijk is hierbij niets uitgetrokken voor 
nieuwe havens aan het meer van Nicaragua, en is 
slechts gerekend op de uitbaggering aan de mon
den der twee kanalen. Evenmin is gerekend op 
materieel voor den dienst. T h o m é de G a m o n d 
acht voorloopig 4 0 rador-sleepbooten van 2 0 0 . 0 0 0 
franken of in 't geheel 8 mill, franken voldoende 
voor een sleepdienst. Eindelijk acht hij het 
mogelijk dat, bij dc vele moeielijk te voorziene 
bezwaren, de som voor uitvoering tot 2 0 0 mil
lioen franken zou kunnen stijgen. 

(Wordt vervolgd.} 

RANSOME'S KUNSTZANDSTEEN. 

Nieuwe of weinig bekende materialen aan te 
wenden is gevaarlijk, omdat men kans loopt 
minder doelmatig of sterk werk te maken, dan 
wel met de ons bekende bouwstoffen. 

Op grootere werken evenwel kunnen dergelijke 
proeven gemakkelijk plaats hebben , althans op 
onderdeden , en de mededeeling daarvan zal bij 
gunstigen uitslag ook anderen daartoe aanspo
ren ; als zoodanig kan het navolgende worden 
vermeld: 

Voor het stationsgebouw Uitgeest van den 
Noordhollandschen Staatsspoorweg werden op 
den 2 7 ' " " September 1 8 0 0 aan de heeren Fol-
kers & Co. te Amsterdam 3 geprofileerde dek-
steenen van Ransome's kunstzandsteen besteld, 
die op den 0 U C " December daaraanvolgende wer
den geleverd en geplaatst. 

Deze steenen, die accuraat op maat naar de 
teekeningen weiden bevonden , hebben de opge-
geveno kleur van Portland-cement en munten 
uit door fijnheid, strakheid en zuiverheid in 
lijnen en prolillen en hebben het afwisselende 
weder van vocht en vorst gedurende den laat
sten winter op de geveltoppen ongeschonden 
doorstaan, zoodat hieruit wel aanbeveling tot 
meerdere proefnemingen mag ontleend worden, 
te meer daar de lijnen cn vlakken veel scherper 
en vlakker zijn dan men iu den regel van bre
mersteen kan verlangen. 

De prijs evenwel is veel hooger dan van ge
houwen steen; berekent men de gezamenlijke 
inhoud van deze deksteenen in den zin als voor 
gehouwen steen , dan verkrijgt men bijna 0 . 5 0 0 
kub. e l , terwijl de eigenlijke kosten /' 7 1 . 2 5 
bedragen , waarbij nog gevoegd moet worden 
/ 3 0 . 0 5 voor kisten, zeevracht, inkomend recht, 
enz. enz., zoodat deze steen per kub. e l , te Am

sterdam geleverd, ruim f 200 vordert zonder de 
kosten van plaatsing op het werk. 

De prijs is alzoo te hoog om de kunstzandsteen 
algemeen aan te wenden , tenzij die bij grootere 
leverantiën door betrekkelijk mindere onkosten , 
kleiner wordt. 

Wenscht dus do firma Folkers & Co. , die 
ons dit nieuwe materiaal heeft leeren kennen, 
daarvan een ruim gebruik in de bouwkunst, 
dan zal eene opgaaf van matiger berekening van 
kosten bij grootere leverantiën m. i . velen nopen, 
om proeven te nemen met Ransome's kunstzand
steen. 

X. L. V A N G E N O T . 

Alkmaar, 1 4 Mei 1 8 0 7 . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Te Munchen wordt het plan tot aanbouw 
van een groot schouwburglokaal, naai' het daar
omtrent door Wagner aangegeven denkbeeld, op
nieuw ter sprake gebracht. Volgens zekere be
richten moet daartoe reeds voor 3 0 0 , 0 0 0 florijnen 
aan marmer zijn aangekocht. 

— In de laatste 1 0 jaren is te St-l'ctershiirg 
eene kolossale rojverheidsonderneming tot stand 
gekomen, waarvan, tegen de gewoonte iu Rus
land, de eigenaren, de directeuren en do werk
lieden uitsluitend geboren Russen zijn. De ge
bouwen en aanhoorigheden dezer fabrieken beslaan 
eene oppervlakte van 0 0 , 0 0 0 vierk. ellen gronde; 
er werken 1 0 stoommachines, elke van 4 0 0 paar-
dekracht, en het getal werklieden bedraagt 
1 2 0 0 a 2 0 0 0 . De firma is door het Russische 
gouvernement begunstigd met de bestelling van 
2 monitors, eene drijvende batterij en 3 pantser-
fregatten, allen inet stoommachines. De gebe
zigde materialen zijn allen inlandsch. 

— De groote hangbrug over de Ohio te Cin
cinnati in N.-Amerika is een wonder van bouw
kunst. 

Die brug is 2 2 2 5 Eng. voeten lang; de span
ning van het hangende gedeelte is 1 0 5 7 voeten; 
dc hoogte der torens 2 0 0 voeten; de hoogte van 
de brug boven laag water 1 0 0 voeten; de breedte 
der brug 3 0 voeten ; de diameter der ijzerdraad
kabels 12 'V 4 Eng. du im; het gewicht der ijzer-
draden is 1 , 0 0 0 , 0 0 0 Eng. ponden; het getal 
strengen in eiken kabel 7 ; het getal draden iu 
elke streng 7 4 0 . Totaal der kosten van de ge
heele brug 1 , 7 5 0 , 0 0 0 dollars of 4 , 3 7 5 , 0 0 0 gu l 
den Ned. 

— Bij het afbreken en wegruimen van een der 
pijlers van dc vernieuwd wordende Blackfriars-brug 
te Londen, stootte men bij het uitbaggeren der oude 
fundecringen op ongeveer 1 5 voet diepte, onder 
de bedding der r ivier, op eene groote hoeveel
heid beenderen. 

Het oude metselwerk was op die laag been
deren opgetrokken. Men vond beenderen van 
runderen, schapen , paarden en ook eenige wei
nige menschenbeenderen. Die beenderen waren 
zeer donker van kleur , maar volkomen gecon
serveerd. (Builder.) 

— Wat Venetië vóór 1 8 4 7 was, en nu die stad 
zich weder vrij ontwikkelen kan, zal kunnen wor
den , blijkt uit het volgende : 

Vóór 1 8 4 7 werden er in Venetië meer dan 
1 0 0 verschillende takken van nijverheid uitge
oefend, en die allen bevonden zich in deu meest 
bloeienden toestand. 

Alleen de fabrikage van kristalwaren leverde 
jaarlijks moer dan 8 0 0 . 0 0 0 Ned. ponden van dat 
artikel aan den handel. 

De zoo beroemde papierfabrieken van Venetië 
leverden gemiddeld 2 . 3 2 0 . 3 0 0 Ned. ponden papier, 
en gaven werk en brood aan 3 0 0 0 werklieden. 

De zoutbeddingen der »lagunen" leverden jaar
lijks meer dan 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ponden zout. 

(Cosmos.} 
— Dc Amerikanen hebben eeue nieuwe stof ter 

vulling van bedden uitgedacht; eu zoo het schijnt 
met goed gevolg. Die stof bestaat uit kleine 
stukjes spons , met glycerine behandeld , waarvan 
men verzekert dat de elasticiteit, die van vede
ren of paardenhaar overtreft. Omtrent de kos
ten dezer nieuwe bedvulling worden nog geene 
bijzonderheden medegedeeld. (Scientif. Amer.) 

— Eene nieuwe metaalverbinding met uitstekende 
eigenschappen is thans iu l'rankrijk uitgevon
den. Zij bestaat uit een allooi van 33% zilver, 
2 5 a 30"/,, nikkel en van 3 7 tot 52".„ koper. 
Dit alzoo te samengesteld metaal heeft de klein

en het algemeen aanzien van platina, wordt 
zelfs door dc sterkste reagentia niet aangedaan, 
is dus ongevoelig voor den invloed van de at-
iiiosphecr, en ongemeen hard en taai tin ens. 

De wijze van verbinding dezer drie metalen 
is het geheim des uitvinders, daar zij op ilc «c-
wone wijze te zamen gesmolten, bij afkoeling 
eene ongelijksoortige (heterogene) massa vormen. 

(Engineer.) 
— In Klankrijk wordt een nieuw soort van blik

semafleiders voor de telegraaflijnen ingevoerd, 
wier beschermend vermogen bij sterke electrieke 
spanning in den dampkring, zoo men verzekert, 
niets te wenschen overlaten. Twee glad ge
schuurde plaatjes geel koper, van ongeveer 2 
Eng. duimen in het vierkant, worden op elkan
der geplaatst, gescheiden door een dun velletje 
papier, of beter nog een zeer dun blaadje mica. 
Een dezer koperplaatjes wordt met de telegraaf
draad , het andere met de aarde in verbinding 
gebracht; zoodra er nu sterke spanning op de 
lijn is , vloeit cle elcc.triciteit in de gedaante van 
vonken , van het eene plaatje naar het andere , 
doorboort het isoleerende blad en ontsnapt in de 
aarde. (Engineer.) 

— Alleen het metselwerk van het gebouw der 
internationale tentoonstelling bedraagt 5 2 , 0 0 0 
kubieke Ned. ellen ; daarvan zijn 3 7 . 0 0 0 kub. el
len voor de fnndeeringen gebruikt, 1 0 . 0 0 0 kub. 
ellen voor de galerijen voor kunstwerken en ar
cheologie, en 5 0 0 0 kub. ellen voor de muurwer
ken der ruimten tot expositie der machines. 

De massa grond, die verplaatst cn verwerkt 
is voor den aanleg van het gebouw, bedraagt uiet 
minder dau 3 7 0 , 0 0 0 kub. Ned. ellen. 

— Meermalen en zeer te recht is er geklaagd 
over den verderfelijken invloed van het zeewater 
op ijzeren schepen. Op het Fransche oorlog
schip La Beüiqueuse is thans de nieuwe methode 
toegepast, om ijzeren schepen even als houten 
te koperen. Die methode is eene uitvinding van 
kapt. Leroux, van de Fransche marine; het ko
per wordt daarbij van het ijzer gescheiden door 
eene laag «mast iek" , waarvan de samenstelling 
niet genoemd wordt, en door middel van kope
ren klinkbouten bevestigd. Die bouten, ongeveer 
•'•/„ duim dik, worden in kegelvormige gaten, die 
in het ijzer gedrild worden, gedreven: de kop 
is van koper, waaronder een ringschijfje van on
zijdig metaal. De proef is zeer belangwekkend 
en houdt veler aandacht bezig. 

B I N N E N L A N D. 
Wij vestigen de aandacht op een schrijven van 

den Civiel Ingenieur 1'. Maas Geesteranus over 
«magnetische filters", voorkomende in het Dag
blad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage van den 
15 , 1 L " dezer. Plaatsruimte verbiedt ons heden 
deze zaak te bespreken. 

— Dezer dagen is in de Staatscourant opge
nomen het uitvoerig jaarlijksch verslag van deu 
raad van toezicht op de spoorwegdiensten aan 
den minister van binnenlandsche zaken. Geenerlei 
bijzonderheden van groot gewicht komen daarin 
voor. 

— Hij het verhuizen van een aantal familiën van 
de eene stad naar de andere, vraagt men zich 
al', waarom wij in Nederland toch altijd en eeu
wig bij anderen moeten ten achteren staan , en 
gemakken en geriefelijkheden , die onze naburen 
reeds jaren bezitten, bij ons nog steeds tot de 
vincognita" behooren. 

Wij bedoelen de verhuiswagens der spoorweg
ondernemingen. Oestcld , ge woont in Mechelen, 
maar wilt u metterwoon begeven naar Lu ik ; 
de spoorweg-maatschappij belast zich met alles 
naar een vast tarief; de verhuiswagens (zooveel 
gij er noodig bobt) komen voor uwe deur, uwe 
meubelen worden opgeladen, door een paard naar 
't station getrokken en goed met zeilen voorzien, 
o]) een platte waggon geplaatst; 2 verhuiswagens 
op ecu waggon. 

Te Luik aangekomen, worden uwe verhuis
wagens wederom afgeladen ; een paard brengt ze 
voor uwe nieuwe woning, en uw meubilair, dat 
niets geleden heelt, slechts eenmaal op- en afge
laden is , staat binnen weinige uren op zijne 
nieuwe plaats. Zoo kon het ook hier gaan voor 
meubilair, dat vau Harderwijk naar Gouda, van 
Deventer naar Utrecht, van Rotterdam naar En
schedé vervoerd moest worden. Zoo kon het gaan 
en hoe gaat het? Zoo, dat het bij menige huis
vrouw een spreekwoord geworden is , dat men 
evengoed eenmaal zijn boedel kau laten afbran
den , als viermaal daarmede te verhuizen van de 
eene stad naar de andere. 

Onze gehuwde officieren , menig predikant, en 
de in den laatsten tijd nog al ambulante leer
aren der hoogere burgerscholen kunnen het ge
tuigen, wat het verplaatsen kost, niet alleen aan 
transportkosten, maar aan hetgeen er vernield 
wordt. 

Een weinig energie van den kant onzer spoor
weg-ondernemingen en het verhuizend publiek 
zou ook met deze geriefelijkheid, die onze Bel
gische naburen o. a. reeds jaren kunnen genie
ten , gebaat zijn. 

Amsterdam. In dc op 1 3 dezer gehouden 
en talrijk bezochte vergadering der kiesvereeni-
ging Burgerplicht werd het regeeringsplan be
treffende de spoorwegverbinding en het centraal
station in het open havenfront aan het IJ aan 
de orde gesteld. Onder de ongeveer 1 5 0 (egen-
woordigen behoorden een twintigtal genoodigilen, 
die met deze zaak door studie en ervaring bij
zonder bekend werden geacht, zooals sommige 
leden en de secretaris der kamer van koophan
del en fabrieken, de directeuren der koninklijke 
stoomboot-maatschappij, de heeren Schuttevaer, 
uit Zwolle, Jaski, Busken Huet, Jiiger, Gos
schalk eu Van der Dreggen. De voorzitter , de 
heer .1. Domela Nieuwenhuis, opende de verga
dering met een kort woord, waarin hij eenige 
punten betreffende de geschiedenis dezer zaak in 
herinnering bracht en op het belang barer be
spreking wees. De heer J. II. van der Meiden 
L.Cz. , leidde daarop de vraag van hare practi
sehe zijde in en betoogde uit gronden, aan han
del cn scheepvaart ontleend, de onwenschelijk-
heid van een centraalstation voor (personen in 
het open havenfront. De heer Schuttevaer, die 
van 1 8 1 2 af met de scheepvaart op de Zuiderzee 
bekend was en die meer clan 2 5 jaren zelf had 
bevaren , vestigde de aandacht op de belangrijke 
bezwaren, die voor die scheepvaart, en dus voor 
de binnenlandsche schipperij, uil de aanneming 
van het regeeringsplan zouden ontstaan. Den 
afsluitingsdijk bij Schellingwoude achtte hij be
denkelijk: de nieuwe spoorwegdijk zette z. i . cle 
kroon op het werk der vernieling van die scheep
vaart. Hij wenschte dat men de talrijke schip
pers en met het vaarwater bekenden alsnog 
raadpleegde, daar bij stormweder cle ongelukken 
niet te voorzien zouden zijn en de vaart zich 
dus verplaatsen zou en een grooten omweg bin
nen door zou gaan maken. De heer Vellewinkel 
gaf zijne adhaesie aan het door den vorigen 
spreker in het midden gebrachte , mede op grond 
zijner ervaring. De heer Jaski (oud koopvaardij
kapitein) was liet daarmede niet eens en meende 
dat in het bezwaar van den heer Schuttevaer, 
betreffende cle afsluitingsdijk door dc vijf sluizen 
reeds was tegemoet gekomen. Wat het open 
havenfront aangaat, gal hij te kennen dat dit 
een modderpoel, toch onbruikbaar was. Men 
zou dus daaraan voor de vaart weinig missen. 
Wat cle plaats voor schepen in dc dokken of aan 
de ligplaatsen betreft, moest men niet alles op 
zijn elf en dertigste willen hebben. In Londen, 
Petersburg, Liverpool had men dato. a. ook niet. 
Voor de schepen zou plaats zijn , hoewel geene 
ruime. Do groote scheepvaart had, zijns inziens, 
van het plan niet te lijden ; de kleine eenigcr-
mate, maar dit zoude zich wel schikken. Hij 
had liever een ander plan gezien, maar achtte 
dit zoo schadelijk niet als inen opgaf, cn vreesde 
dat men anders niets zou krijgen. De heer H . 
E. van Gelder verklaarde zich tegen bekrimping 
als men liet betere kon verkrijgen. Die modder
poel moest water worden door uitdieping. Dit 
zou ook, naar het gevoelen van den heer Jaski, 
wel kunnen geschieden. De heer Aug. Heiidrichs, 
als boekhouder van reedeiïjen met do scheepvaart 
bekend, bestreed het regeeringsplan in den breede 
en zeide, dat, als wij een huis moeten houwen, 
wij een ruim en geen bekrompen moeten bou
wen. Hij wees op de vele treinen , die de spoor
wegbrug moesten passeeren, wel 5 0 per dag, 
en het oponthoud voor de vaart daardoor ver
oorzaakt; op de vele schepen, die elkander 
moesten kruisen in het kanaal voor het centraal
station , dat daar slechts 2 0 4 el breed zal zijn. 
Hij verklaarde zich ten slotte voor het plan van 
de kamer van koophandel , goederen-station aan 
het Westerdok en personen-station bij de Utrecht-
sche poort. 

Dc heer Van der Meulen bestreed nader het 
denkbeeld, dat een centraal personen-station 
noodig zon zijn, doch werd hierin wederlegd 
door den heer 1'. Sinidt van Gelder, die evenwel 
de overige bezwaren tegen liet regeeringsplan 
verklaarde te deelen. 

Dc heer Jager bestreed de pressie, uitgeoe
fend door het beweren: «Neemt Amsterdam dit 
plan niet . dan krijgt het niets." De spoorwet 
laat in het midden of men wel met een der tak
ken van den Noordhollandschen spoorweg tot het 
IJ zou naderen. De verbinding is reeds door de 
llollandsche spoorweg-maatschappij tot stand ge
bracht. Waartoe nu alleen ter wille der Zaan
streek , voor wie het trajekt toch belangrijk 
korter zal worden, cle belangen van handel en 
scheepvaart van Amsterdam opgeofferd.' Als 
Amsterdam zegt: wij willen het plan niet, wij 
willen iets beters, dan gelooft spreker dat de 
Kamer de onteigeningswet voor dit p lan , zoo 
de minister die handhaaft, zal verwerpen. 

Dc voorzitter zegt den heer Jager dank voor 
zijn krachtig woord en zegt, dat zijne komst en 
zijn spreken hier waarde heeft, vermits Amster
dam niet vergeet en in de toekomst nooit ver
gelen zal de energie door dien spreker ter zake 
van het Noordzee-kanaal aan den dag gelegd. 
Deze woorden brachten eene ware ovatie, ten 
aanzien van den heer Jager, teweeg, daar aan 
het donderend applaiiilisscmcnt geen einde was 
te krijgen. 

De heer A . Holtzman ondersteunde op linan-
cicele gronden hel advies van denbeerHendrichs. 
en ontwikkelde bezwaren tegen de plaatsing van 
het kolenstation. 

De heer Busknu Huet verdedigt het regeerings
plan uit het oogpunt van het spoorwegnet in het 
algemeen. Dc vraag is : «hoe zal dat net het 
meest produceeren?" Dc beste bevordering daar
van is niet aansluiting van Haarlem met het 
Nieuwediep. Uit dit oogpunt is dc plaatsing van 
liet centraalstation aan het IJ tc prijzen. Eu gros 
is hi j , behoudens enkele mogelijke verbetering, 
voor het plan. De heer Van der Dreggen wil 
voor alles het IJ voor de stad vrij zien gehouden, 
daar dit de toekomstige haven is. Eigenlijk wordt 
het station dus niet in het open havenfront, maar 
in de haven van Amsterdam geplaatst. Dat acht 
hij noodlottig. Amsterdam moet, tegen dal plan 
haar rang niet energie handhaven. Daar hoofd
belang in deze is dc ceintuurbaan. 

Op de vraag des voorzitters of men alsnu tot 
eene bepaalde conclusie wenscht le komen , wordt 
door de vergadering bevestigend geantwoord. 

De voorzitter stelt nu voor, dat de vergadering 
verklare dat zij tiet regeeringsplan betreffende de 
spoorwegverbinding te Amsterdam in strijd acht 
met de belangen van. handel en scheepvaart. Dit 
voorstel vvordt bijna met eenparige stemmen aan
genomen, verzoekende de bh. Gosschalk, Busken 
111iet en Jaski aanteekening, dat zij zich met dit 
besluit niet vereenigen. 

— Men schrijft in het Leidsch dagblad van 0 
dezer. 

In het «Journaal de 1'Exposition" van 2 7 Apr i l 
j . I. leest men eene belangrijke mededeeling omtrent 
eene Nederlandsche uitvinding, die, uaar het ons 
toeschijnt, te weinig de aandacht van het Neder
landsche publiek hoeft getrokken. De thans al
gemeen gebruikelijke geleiding van telegraafdra
den langs palen heeft voordurend groote zwa
righeden, niet alleen om het gevaar dat aan de 
plaatsing dier palen langs de spoorwegen verbon
den i s , maar omdat de draden gedurig aan den 
invloed der elcc.triciteit in de lucht, aan de na-
deelige werking der weersgesteldheid cn aan be
schadiging bij stormen of door kwaadwilligheid 
zijn blootgesteld. Vooral in tijden van oorlog of 
in de koloniën , waar het toezicht op uitgestrekte 
lijnen , zoo niet onmogelijk, ten minste zeer moei
lijk cn kostbaar i s , laat de geleiding langs palen 
veel te wenschen over. De uitvinding derhalve 
van een stelsel van onderaardsche geleiding, met 
volkomen afzondering (isolatie) der draden, zoo
wel onderling als van het grondmagnetisme, en 
zonder eenig gevaar van beschadiging of bederf, 
verdient bijzonder de aandacht te trekken. Haai
de kosten van onderhoud, zoowel als die van 
toezicht, bij het gebruik dezer geleiding vooreen 
groot gedeelte vervallen, wordt daardoor eene 
duurzame besparing verkregen. 

Zoodanige geleibuizen , waarin de afzondering 
door middel van een schier onvergankelijke stol' 
plaats vindt, ziju thans te Parijs, classe 0 4 No 
1 , tentoongesteld door den heer A. Holtzman, 
industrieel te Amsterdam. De volkomen en on
verstoorbare afzondering der draden wordt daarbij 
verkregen door een product der koolteer destil
latie, waaraan de uitvinder den naam van b r a i -
l i q u i d e heelt gegeven. Deze stof is aan geen 
bederf onderhevig, waterdicht, bewaart de dra
den tegen oxydoering en sluit alle onderaardsche 

clectrische en magnetische invloeden buiten. Om 
volkomen afzondering te verkrijgen moet elke 
telegraafdraad ten minste ter dikte van één Ned. 
duim van deze stof omgeven zijn. De stof zelve 
is zeer onkostbaar, en waakt dus de algemeene 
toepassing van de onderaardsche telegraaf-gelei-
ding mogelijk. Dc buizen, waarin de aldus af
gezonderde telegraafdraden worden besloten, kun
nen naar gelang van plaatselijke omstandighe
den, van ijzer, hout, gebakken aarde, steen, 
asphalt, papier enz. worden vervaardigd, en 
hiervan zullen dc kosten van den eersten aanleg 
vooral afhankelijk zijn. 

In Nederland i s , op last van het gouverne
ment , eene eerste proef genomen met de aan
wending van dit stelsel voor 1 5 telegraafdraden, 
besloten in gegoten ijzeren buizen, geheel zoo 
als die thans te Parijs tentoongesteld zijn. Deze 
proefgeleiding is ter diepte van een Ned. el ge
plaatst langs den Rijnspoorweg en met het alge
meene telegraa&et in verbinding gebracht. Uit 
een rapport van den ingenieur der staatstele-
grafen aan den minister van binnenlandsche 
zaken is gebleken , dat deze onderaardsche tele-
graphische geleiding, het eerst gesteld den lO4™ 
Juli 1 8 0 5 en aan eene bijzondere waarneming 
onderworpen tot 0 Juni 1 8 G 0 , in alle opzichten 
geschikt wordt geoordeeld om de telegraphische 
gemeenschap te onderhouden , gelijk zij dan ook 
voortgaat tot heden, zonder de minste stoornis, 
te doen. 

Ziedaar eene zaak die wel de aandacht waar
dig is , en waarvan ons publiek de bijzonderhe
den , naar het ons voorkomt, niet het eerst uit 
een Fransen blad had moeten vernemen. Wij 
hebben ons van de juistheid dezer mededeeling 
overtuigd, en aarzelen niet den heer Holtzman 
met de verkregen resultaten van ganscher harte 
geluk te wenschen. 

De olifanten op Sumatra hebben zich beijverd 
het nut dezer uitvinding voor de koloniën door 
een sprekend voorbeeld aan te toonen. Men weet 
dat men thans bezig is de telegraphische ge
meenschap van Batavia met Singapore over Su
matra tot stand te brengen. Tot dat einde is 
een onderzeesche telegraaf gelegd van Anjer naar 
Telok-Betong, die van daar over land moet wor
den voortgezet tot Siak en Bengkalis, om ver
volgens weder door een onderzeeschen kabel tot 
Singapore vervangen te worden. De mail-editie 
van den »Java-Bode" van 2 0 Maart bevat nu het 
volgende bericht: »De olifanten leveren meer en 
meer het bewijs dat zij tot eene vroegere forma
tie behooren , door hunne oppositie tegen de tele
graafpalen, ten gevolge waarvan de telegra
phische gemeenschap tusschen dc Lampongs cn 
Palembang eenige malen verbroken werd. Die 
tusschen de Lampongs en Java liet weinig te 
wenschen over." 

Wij mogen wel vragen of dit feit niet ware 
te voorzien geweest, en of het dus niet verstan
dig geweest ware, hier de onderaardsche tele-
graafgeleiding, waarvan dc deugdelijkheid toch 
reeds sedert lang voldoende bewezen was, dade
lijk in toepassing te brengen ? 

DRINKWATERLEIDINGEN. 
Poser bien la question c'est presque la résoudre. 

In dc Sloompost van 12 Mei 11. wordt in een 
vervolg van het medegedeelde stuk nog behandeld: 

Heeft 's-Gravenhage het uitsluitend recht op 
al hel water uit deze duinen tusschen Scheve
ningen cn Katwijk'? 

en de reeds bekende vraag : 
c. Op welke wijze het water uit de duinen 

te terkrijgen t 
De schrijver in de Stoompost beantwoordt de 

eerste dezer vragen bevestigend. 
Ziehier in 't kort zijne argumenten : 
Stel er ware water genoeg (de schrijver stelt 

hier 1 0 0 kan per ziel en per etmaal over 2 0 0 . 0 0 0 
zielen) en dat door dc gemeente 's-Gravenhage 
nog geene voorwaarden, waarop de concessie ter 
vestiging eener waterleiding kan verkregen wor
den , waren bekend gemaakt, dan had, afgezien 
van de linancieele kwestie, cle keuze moeten ge 
vallen zijn op het ontwerp De Veer c. s., indien 
geen beter en grootscher plan was aangeboden. 
Maar dan ook , had de concessie moeten aange
vraagd zijn aan de hooge landsregeering. Doch, 
daar door Burgemeester en Wethouders van 's-Gra
venhage de voorwaarden bekend gesteld ziju, 
waarop de concessie tot vestiging eener water
leiding in het openbaar wordt aangeboden, en 
's-Gravcnhagc 2 5 . 0 5 8 zielen meer telt dan Lei 
den en Delft te zamen, »i« heeft 's-Gravenhage 
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het recht op al het water der duinen, gelegen 
tusschen Katwijk en Scheveningen , zelfs in het 
geval dat Leiden en Delft een even groot gebrek 
aan goed drinkwater hadden als 's-Gravenhage, 
hetgeen tot dusver nog niet voldoende is gebleken. 

Zijn deze argumenten voldoende cn is de ge
volgtrekking juist? 

Ons antwoord i s : de argumenten zijn onvol
doende, de gevolgtrekking is onjuist. 

Dit zullen wij aantoonen. 
1°. Door den heer Delprat en in de memorie 

van De Veer c. s., gevoegd bij hunne aanvrage 
om concessie, is op goede gronden aangetoond, 
dat er in zeer drooge tijden eene voldoende hoe
veelheid water tot drinken en huishoudelijk ge
bruik uit de duinen te verkrijgen is voor de drie 
steden. 

2". Door De Veer c. s. is , volgens door ons 
ingewonnen informatie, voorloopig concessie aan 
de hooge landsrcgeering gevraagd om de steden 
Leiden , 's-Hage, Delft, Schiedam en Rotterdam 
van duinwater te voorzien, cn de technische op
namen van het terrein waren reeds begonnen, 
vóór dat de voorwaarden van 's-Hage bekend waren. 

Definitieve concessie is aan de hooge lands-
regeering gevraagd , zoodra de technische opna
men waren afgeloopen en zij hun plan aan de 
regeering konden indienen. Door niemand is een 
beter en grootschcr plan ingediend. 

3°. Door de heeren professors van der Hoon 
Mesch cn Heinsius is op eene publieke vergade
ring van de Maatschappij van Nijverheid , gehou
den te Leiden, geconstateerd, dat een gedaan 
scheikundig onderzoek heeft aangetoond , dat het 
water der meeste pompen in Leiden nadeelig is 
voor de gezondheid. Door anderen is dit op 
dergelijke wijze op een dito vergadering te Delft 
gedaan. Zoowel door Delft als door Leiden is 
wel degelijk de hooge regeering met den slech
ten toestand van het drinkwater in deze steden 
bekend gemaakt en heeft men zijne belangstelling 
getoond voor eene duinwaterleiding. 

Van al de argumenten, die de schrijver in de 
Stoompost opgeeft, blijft dus alleen over het 
grooter getal inwoners van 's Gravenhage. Is dit 
een voldoend argument om de gevolgtrekking te 
rechtvaardigen dat al het water uit de duinen 
tusschen Scheveningen cn Katwijk uitsluitend 
voor 's Gravenhage moet bestemd worden ? Ons 
antwoord is bekend; de lezer oordeele en h i j , 
die geroepen is het algemeen belang te beharti
gen , beslisse. 

De vraag: c. Op welke wijze het water uit 
de duinen te verkrijgen , wordt door den schrijver 
in de Stoompost beantwoordt dat dit in het ont
werp Dc Veer c. s. en Hardenbroek c. s. is voor
gesteld door kanalisatie der duinen, en het zeker 
i s , dat de hoeveelheid afhankelijk i s : 

»1 van de lengte der kanalen en 
»2 van hunne diepte ten opzichte van Am-

sterdamsch of Delflandsch peil ." 
Wij zouden hier nog bijvoegen : 
3° van het gebied der waterleidingen, 
4" van de hoeveelheid gevallen regen. 
Wij moeten hierbij opmerken dat de hoeveelheid 

water, te verkrijgen uit de duinen, van de lengte 
der kanalen tot zekere grenzen afhankelijk is. 

Deze kanalen moeten zooveel mogelijk op die 
afstanden gegraven worden, dat ze het grootst 
mogelijk gebied hebben, en dat het eene kanaal 
niet te veel in het gebied wordt gegraven, het
geen reeds tot een ander kanaal behoort. 

Tevens moet opgemerkt worden dat de HII. 
Hardenbroek c. s. slechts eene gedeeltelijke kana
lisatie en van een gedeelte der duinen op bet 
oog hebben gehad, omdat, zooals reeds vroeger 
door ons meermalen is meegedeeld, hunne wa
terleiding slechts 7200 el lang i s , en zij daar
mede dadelijk, behoorlijk en goed de zaak w i l 
den voltooien (zie bladz. 124 van het Rapport) 
en het is alzoo onjuist hetgeen de schrijver in 
de Stoompost meldt, namelijk: „bij het plan der 
heeren Hardenbroek c. s. wordt voorloopig het 
•hoofflkanaal 7200 Nederlandsche ellen lang." 
.""De ^schrijver in de Stoompost houdt zich bij 
zijne beoordeeling der beide ontwerpen niet aan het 

, ooTsprink'elijke plan van Hardenbroek c. s., doch 
• brejigt plaarin wijziging naar zijne inzichten. Dat 

/ , . is nietSdllijk. 
* i'TAtrns is niet aan de orde, hoe het ontwerp 

. / HsnVienbroek c. s. zou kunnen uitgebreid worden, 
rrn% de schrijver, zoo als hij zelf zegt, inzage 

'heeftpehad van beide ontwerpen. De billijkheid 
, . nordert- dat de primitieve ontwerpen niet elkan

der, vergeleken worden en daarnaar moet men 

•S? 

beoordcelen welke der beide ontwerpen het beste 
i s , en het meest voldoet aan het algemeen belang. 

De schrijver in de Stoompost is in strijd met 
zich zelf. 

Wanneer hij de grootte der duinvlakte opgeeft, 
welke de heer llardebroek c. s. in gebruik wenschen 
te nemen, en die zij met de opgegeven lengte 
en ligging van waterleiding onmogelijk kunnen 
exploiteeren, dan zijn daarin begrepen de vlakte 
van Waalsdorp, Meijendel, Kijfhoek en Bierlap. 

Nu hebben de heeren De Veer c. s. in hun ont
werp langs of door die streek eene waterleiding 
voorgesteld, en dit is volgens den schrijver iu 
de Stoompost een grief tegen het ontwerp De Veer 
c. s. omdat de vlakte van Waalsdorp in gebruik 
is bij het departement van oorlog en er bij de 
onteigening der andere duinvlakten eenige moeie
lijkheden kunnen bestaan, die echter volgens de 
wet op de onteigening indien zij ontstaan, kun 
nen uit den weg geruimd worden. 

De vlakte van Waalsdorp kan tot zijn doel vol
ledig geschikt blijven, zoo men de waterleiding 
langs de oostzijde der vlakte graaft. 

De moeielijkheden der onteigening kunnen d 
heeren Hardenbroek c. s. eveneens onmoeten in 
den Harstenhoek en ook wanneer hun kanaal 
moet verlengd worden naar de zijde van Katwijk 

De schrijver in de Stoompost verlangt het ka 
naai der heeren llardebroek naar hartelust, en 
neemt eene gioote duinvlakte aan die in gebruik 
zal genomen worden, wanneer dit tot bereiking 
van zijn doel dienen moet, en bij komt er tegen 
op , zoo het ontwerp van De Veer c. s. reeds zoo 
danig is ingericht, dat wezelijk eene groote 
duinvlakte kan geëxploiteerd worden 

De heer Delprat heeft zich niet de opgegeven 
lengte kanaal den heeren llardebroek c. s. niet 
kunnen vereenigen. 

Ziehier liet bewijs: 
Tot een der grondslagen, waarop de ingezon 

dene aanvragen om concessie door den heer Del 
prat zijn heeordeeld, behoort zijne berekening 
van de te verwachten hoeveelheid water uit de 
duinen. 

De heer Delprat is bij deze berekening uitge
gaan ten eerste van de gegevens in de memorie 
van De Veer c. s.; ten tweede van de bekomen 
inlichtingen een Amsterdamsche waterleiding, en 
geeft hierna op dat 7.5 kub. el water daags uit 
een bunder duinvlakte zal kunnen getrokken wor
den, doch hierbij tevens dat de kanalen, die 
het water uit het duin trekken, niet te'dicht 
bij elkander moeten zijn en hij stelt, voor hunne 
onderlinge afstand, 1000 el. De heer Delprat 
geeft de breedte van het duin 2000 tot 2500 el 
op ; hierin zullen alzoo, volgens den grondslag des 
heeren Delprat, twee kanalen gegraven worden. 
Nu is de afstand van het Scheveningsche kanaal 
tot den VVasscnnaarschcn slag ongeveer 7000 e l ; 
twee kanalen zullen dus lang worden 14.000 el. 

Wanneer de heer Delprat dit nu als een der 
grondslagen in zijn Rapport gesteld heeft en ter 
behoorlijke exploitatie der duinen 14.000 el lei-
dig moctaannemen om in alle tijden de verlangde 
hoeveelheid water te kunnen leveren, dan is het 
duidelijk, dat de heer Delprat zich niet kan ver
eenigen met de opgegeven lengte van 7200 el 
der leiding van de heeren Hardenbroek c. s., want 
doet de heer Delprat dit we l , dan is dit in strijd 
met een der grondslagen, waarop de aanvrage 
om consessie beoordeeld zijn. 

De commissie van fabricage heeft nu ook in 
haar pracadvies voorgesteld, om de bepaling dat 
minstens 14000 cl lengte kanaal of leiding moet 
gegraven worden, als verbindend aan de voor
waarden var, consessie toe te voegen. 

Over de diepte der waterleiding der heeren 
Hardenbroek c. s. kunnen we kort zijn. 

Wij zijn van gevoelen, dat de bodem der wa
terleiding boven dc veenlaag moet blijven ; of de 
ontworpen bodem der heeren Hardenbroek c. s., 
namelijk 1,50-ï-DP bij liet begin der waterleiding, en 
1.02 + D l ' , (*) bij den Wasseiiaarschen slag, tot in 
die veenlaag zal reiken, is ons onbekend, omdat 
dc juiste hoogte der veenlaag niet voldoende is 
opgegeven. 

De schrijver in de Stoompost geeft zich veel 
moeite om tc bewijzen, dat 1.50 - D. P. noo
dig i s , opdat het Scheveningsch kanaal, waarvan 
de bodem op 1.50 il 1.30 -j. D. P. cn dc water
spiegel ongeveer D. I'. i s , geen water uit de 
waterleiding zal trekken. 

Omgekeerd kan men dus vragen, zal de water-

(*) 
geschrev 

Ju ons vorig opstel is voor deze diepte 1,02 .1. D . P, 
i v e u , doch moet zijn 1 02 - f D. P. 

L E N G T E : 

D I E P T E 

D W A R S P K O I - I I . 

G E B I E D . 

leiding dan ook gevoed worden door het Sche
veningsche kanaal ? 

Ook kan men vragen, zal het kanaal der HH. 
Hardenbroek c. s. dat in de duinen, doch langs 
de zeezijde, gegraven wordt tot zulk eene aan
zienlijke diepte, ook gedeeltelijk zeewater leveren? 

Het buizennet der heeren Hardenbroek c. s. 
laten wij rusten; het doet niemand kwaad en 
niemand goed; het is onschuldig. 

In 't kort zijn de hoofdpunten der beide ont
werpen ten opzichte van 's-llage deze : 

( Ontwerp De Veer c. s. ongeveer 
14000 el voldoende 

Ontwerp Hardenbroek 
ongeveer 7200 el . .onvoldoende 

Voor beide ontwerpen voldoende 
" » » voldoende 

Ontwerp De Veer c. s. 
1530 bunders . . . voldoende 

Ontwerp Hardenbroek 
c. s. 700 bunders . . onvoldoende 

Deze steunt in het ont
werp DeVeer c.s. op zeer 
aannemelijke gronden, 
(zie het rapport bladz. 
27); de berekening is 
met voorzichtigheid ge
daan voor drooge, ge
wone en natte jaren . 

In het ontwerp Harden
broek c.s. steunt de be
rekening op gemiddel
de hoogte dei gevallen 
regens en verder op een 
willekeurig aangeno
men gedeelte van deze 
hoogte, dat door de wa
terleiding zal worden 
teruggegeven (zie rap
port blz. 31); het gebied 
der waterleiding wordt 
in vergelijking met hare 
lengte 3 il 3 ' / , maal 
te groot opgegeven .onvoldoende 

B E R E K E N I N G 

H E K T E V E R 

K R I J G E N W A -

T E R H O E V B E L 

H E I D . 

voldoende 

\ 
Men ziet alzoo: 
1". Dat volgens het ontwerp De Veer c. s., 

ingezonden om te dienen tot concurrentie met dé 
anderen , al de hoofdpunten een voldoend resul
taat geven; nergens is door den heer Delprat 
noch door den bestrijder eenig bezwaar op het 
ontwerp gemaakt, als alleen dat door De Veer 
c. s. ook Delft en Leiden door uitbreiding dei 
leidingen, zooals in hun ontwerp is aangegeven, 
van drinkwater zullen voorzien worden. 

2". Dat volgens het ontwerp Hardenbroek c. s. 
de hoofdpunten een onvoldoend resultaat geven ; 
de heer Delprat heeft aangegeven dat hunne be
rekening van de hoeveelheid water niet op ge
middelde hoogte gevallen regen mag berusten , 
maar dat er in drooge jaren voldoende water 
moet zijn. 

In het belang van den Haag en in het alge
meen belang is dus het ontwerp De Veer c. s. 
verre te verkiezen boven het ingezonden ontwerp 
van Hardenbroek c. s. 

Dc bestrijder in de Stoompost stelt voorwaar
den , waaraan eene waterleiding voor den Haag 
moet voldoen, bepaald onbruikbaar door het i n 
gediende ontwerp der heeren Hardenbroek c. s.; 
met eene korte waterleiding in een betrekkelijk 
klein gedeelte van het duin aangelegd, zou eene 
enorme hoeveelheid goed drinkwater (10.000 kub. 
el daags) geleverd worden. 

Ware de zaak niet tc ernstig, men zou het 
spreekwoord kunnen toepassen: 

Veel beloven en weiuig geven, 
Doet de Hagenaars iu vreugde leven. 

Wij hebben met genoegen gezien, dat de heer 
Delprat nog een nader rapport wil uitbrengen 
ten gevolge der adressen en rapporten, welke 
bij den Raad zijn ingekomen. 

Dat men herdenke, wikke en wege, wij heb
ben cr vrede meê; doch dat men het algemeen 
belang zal verwaarlozen voor een uitsluitend be
lang, dit gaat te ver. 

Wanneer de Engelsche uitvinding (wij meenen 
van den heer Spencer) waarvan een denkbeeld 
door den heer Maas Gesteranus is publiek ge
maakt, proefhoudend en niet te duur is en wa
ter kan bekomen worden, waarin geene schade
lijke anorganische stoffen zijn , dan zal wellicht dit 
middel het best het algemeen belang bevredigen, 
en zoo j a ! men gebruike dit. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. 

. ' 

Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER W I E L . 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE BIJ 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 18 Mei 1867. i , i e 

VERSPERRINGEN. 

Sedert de invoering van zwaar gepantserde 
schepen, is het zeer moeielijk geworden om zee
gaten of riviermonden te verdedigen tegen het 
indringen van vijandelijke vloten. Deze taak die 
zeer gemakkelijk' was tegen houten schepen, 
vooral na de uitvinding der Paixhanskanonnen, 
en nog meer na de uitvinding van getrokken 
geschut, vordert nu vuurmonden van het zwaar
ste kaliber, en geeft dan nog niet de zekerheid 
die men vroeger had. Hierdoor is de aandacht 
opnieuw gevestigd op andere middelen om vijan
delijke vloten af te weren , en we l : op torpedos 
of watermijnen , en op versperringen of afslui
tingen. De Belgische kapitein der genie 1'iron 
heeft de versperringen behandeld in een hoekje, 
ten titel voerende.' E s s a i s u r l a defense des 
eaux et s u r l a c o n s t r u c t i o n des b a r r a g e s 
p a r F . P. J . Piron. Paris-llruxelles, 180G. 
De schrijver gaat van het beginsel uit: dat for
ten, torpedo's en drijvende gepantserde batterijen 
het indringen van vijandelijke schepen niet abso
luut beletten; en dat men nog een volkomen on
mogelijk tc overschrijden beletsel aan de vijande
lijke schepen in den weg moet leggen. 

Overgaande tot de verschillende versperringen, 
stelt hij voorop, dat zij voldoen moeten aan de 
volgende eischen. Zij moeten: 

1" het régime (den gang) der wateren niet 
hinderen; 

2" de zwaarste vijandelijke schepen tegen
houden j 

3° beweegbaar zijn; 
4° voortdurend voorbanden zijn ; 
5° onvernielbaar door het vijandelijk vuur 
C° en door brand; 
7° geen beletsel aan de scheepvaart geven in 

tijd van vrede; 
8° de vaart van verdedigingsvaartuigen toela

ten in tijd van oorlog ; 
9° weerstand bicden aan stormen en 
10° aan de werking van zout water. 
Bij stilstaand water kan men, zegt de schrijver, 

paalwerken , gezonken schepen, enz. aanwenden, 
maar niet op stroomende rivieren , bij eb en vloed, 
enz. Dan belemmeren die middelen de wateraf
voer; de rivieren of zeegaten verloopen; om de 
gezonken schepen vormen zich nieuwe vaarwaters, 
enz. (Bij Sebastopol, bij K i e l , kunnen dus ge
zonken schepen nuttig zijn, omdat noch de Zwarte-
noch de Oostzee eb- en vloed hebben , en geene 
rivieren van eenig belang daar uitmonden. Wij 
doen dit opmerken, omdat men, bij oppervlakkige 
beschouwing, zou kunnen meenen dat die voor
beelden des schrijvers theorie omverwerpen.) Aan 
kettingen kan men thans geene voldoende sterkte 
meer geven; dc massa en snelheid der tegen
woordige gepantserde stoomschepen is te groot. 
De schrijver meent dat dc oplossing van het 
vraagstuk te vinden is in kolossale, holle plaat
ijzeren balken, door vele schotten in vakken ver
deeld , en steunende tegen gemetselde pijlers of 
forten. De schrijver berekent de sterkte , die 
deze balken moeten hebben , cn geeft in de bij
gevoegde platen verschillende voorstellingen er 
van. Hij teekent byv. eene rivier van circa 000 
meters breedte tusschen de dijken, afgesloten 
door twee torens aan weerszijden en één in het 
midden. Elke zijtoren heeft 0 draaiende ijzeren 
koepels, ieder voor 2 zware stukken; de midden
toren 3 koepels. Behalve deze koepels op het 
bovenvlak, hebben die torens nog eene verdie
ping daaronder, met doorloopende cascmatten 
voor geschut. De zijtorens zijn door kleine kana
len van de dijken gescheiden, en aan eene zijde, 
als steunpunten voor sluisdeuren, als slagstijlcn, 
uitgehold. De middel-toren springt iets terug. 
Twee kolossale holle plaatijzeren balken, lang 
312 e l , breed in 'tmidden 78 c l , hoog in 't 
midden ruim 5 e l , verdeeld in duizenden afzon
derlijke vakken, cn diepgaande 1.42 e l , steunen 
tegen de torens, en ook als puntdeuren tegen 

elkander , en sluiten do rivier totaal af. De 
schrijver schat de kosten op 15 millioen franken 
(ruim 7 millioen gulden), als: 5 millioen voor 
de drie forten en 5 millioen voor elke drijvende 
ijzeren balk. 

B L I K S E M A F L E I D E R S . 

Als de onderstaande gevolgtrekkingen be
treffende een voorval te Fécamp gebeurd, juist 
z i jn , is menig openbaar en bijzonder gebouw, 
hoewel van een bliksemafleider voorzien, in gee-
nen deele tegen de gevaren van liet hemelvuur 
beveiligd. 

Fécamp ligt zooals men weet , aan de Fran-
sche kust cn heeft een vuurtoren. Bij een der 
stormen van de maand Februari 1.1. sloeg de bliksem 
in dien toren en vernielde alles, wat onder zijn 
bereik kwam , niettegenstaande het gebouw van 
een , naar de reglementen vervaardigde bliksem
afleider voorzien was. 

Een onmiddellijk daaromtrent ingesteld onder
zoek leidde tot de volgende resultaten : De 
vuurtoren van Fécamp is geplaatst op den top 
van eene rots, 125 ellen boven de oppervlakte 
der zee en de rots bestaat uit kalksteen. De af
leider was volkomen naar de bestaande regle
menten gemaakt en aangebracht, cn liep uit in 
een regenbak onder den grond, die geheel met 
Portland cement bepleisterd was. 

De reglementen op het aanbrengen van af
leiders aan openbare gebouwen in Frankrijk lui
den in substantie als volgt: 

1°. Dat de punt van de staaf zeer scherp 
moet toeloopen. 

2". Dat de afleider met de aarde moet in 
verbinding staan. 

3" Dat dc metaalstrook een onafgebroken 
geheel moet uitmaken. 

4". Dat al de afmetingen van den toestel 
naar vaste evenredigheden zullen vervaardigd 
worden en 

eindelijk dat, wanneer het onmogelijk is , de 
afleider in de wel te doen uitloopen, het einde 
daarvan naar eene plaats zal worden geleid , 
die ook in de droogste tijden des jaars volkomen 
vochtig blijft. 

Aan al deze voorwaarden was bij den aanleg 
van den afleider voldaan. 

De gevolgtrekkingen uit het voorval afgeleid , 
zijn de volgende : 

»Het is niet genoeg , dat een bliksemafleider 
op eene voebtige p luais uitloopt; het is noodig 
dat hij in verbinding staat met eene waterlaag 
van eenige uitgebreidheid. Een gevulde regen
bak is onvoldoende voor den aanleg van een 
afleider, die aan de van hem gevorderde ver-
eischten voldoen zal ." 

Wij herhalen, dat menig gebouw van een 
afleider voorzien, onbeschermd i s , als de boven
staande conclusion juist zijn. (Engineer). 

Aanbestedingen. 

A a n k o n d i g i n g e n . 
M a a n d a g , 20 M e i . 

Teu 11 ure, iu het Gemeeue lnud»hui s tc Woerden: liet doen 
van herstellingen aan: lo. dc Haamvijkcrsluis; 2o. de brug 
over de dubbele Wiericke te Nieuwcrbrug; 3o. dc brug tc 
liodcgruven; de Held in deu IJsseldijk voor dc fiukcleWiericke. 

Ten l l ' / i ure, anu het gebouw vau het provinciaal be
stuur tc 's Hage: het doen vau eeuige Vernieuwingen cn 
H e r s t e l ü u g c n aau het gebouw van 's Rijks Belastingen tc 
Hcllcvoetsluis, met bet driejarig Oiuhjrhoud van dat gebouw, 
iugaaude den lsten Mei 1867 eu eindigeude deu 30stcn 
April 1S70. 

Teu I S ure, aan het gebouw van het prov. bestuur tc 
's Hage: het uituemen der oude cn het leveren, makcu cn 
iuhangen van een paar nieuwe beueden-vloeddeureu, iu de 
Schutsluis van het kanaal door Voorue tc Hellcvoetsluis, 
provincie Zuid-Holland. 

D i n s d a g , 21 H e i . 
T e n 11 nre, op het raadhuis tc Deventer: de levering 

van 50,000 vlakke straatklinkers, 100,000 vlakke klinkers 
en 200,000 hardgrauwe steeneu. 

Ten 11 ure, in het logement de Roskam tc Weesp: het 
herstellen der metselwerken van het verdedigbaar gebouw 
binuen het fort Hinderdam. 

Wftenadag, 11 M e i . 
Ten 11 ure, ten huize van den kastelein J . v. Wdligen Az. 

te Haatten, door het kerkbestuur der Hervormde gemeente: 
het verbouwen vau de kerk eu deu toren, en het doen van 
eenige herstellingen aan dc pastorie en kosterswoning. 

Ten 11 ure, teu geineentehuizc te Assen: het bouwen 
der hoogere burgerschool. 

Ten 1 ure, ten raadhuize te Rotterdam: dc fundeering-, 
metsel- en andere werken, voor dc verbouwing en voltooiing 
der I.cuvebrug. 

Ten 2 ure, iu het gemeentehuis tc Baarland : het verbete
ren, begrindeu en tot 1 Mei 1868 ouderhoudcu van deu ge
wonen weg van Baarland nanr het gehucht Kwadcudamme, 
in de gemeente Ifoedckcuskerke , ter lengte van 2H50 el. 

Ten 3 ure, ten huize vau de wed. L . J . v. Dijk te Pie-
terburen (prov. Groningen): het bouwen van eene school 
met meublement, benevens een schuurtje en vertimmcring 
aan de kosterij aldaar. 

I landerdag 2:1 M e i . 
Ten 11 ure, aan 's rijks werf tc Amsterdam: het gereed 

maken van terrein, het maken van de fundeeringen en een 
gedeelte der opstaudinuren van gebouwen, en vau gemet
selde grondslagen voor werktuigen tot bet pantseren van 
schepeu op gemelde werf, in twee pereeeleu. 

Ten 12 ure, aan het hoofdbureau der maatschappij tot 
exploitatie van staatsspoorwegen tc 's Hage: bestek no. 1. 
Spoorstaven niet eindverbindingen en haakbouten ; bestek no. 
2. tougbewegiugcu en exentrische bewegingen; bestek uo. 3. 
nuntstukkcu en punten voor punt.tukken ; bestek no. 4. dwars
liggers. 

Ten 12 ure, in een der lokalcu van bet ministerie van 
binnenlaudsche zakeu tc 's Hage: het bouwen van eeu ma
gazijn te Tilburg. 

Ten 12 ure, in een der lokalen van het ministerie van 
binuenl. zaken te 's Hage: het bouwen van een houten keet 
voor bureaux op de stapelplaats uabij Dordrecht. 

V r i j d a g , 2 4 M e i . 
Ten 11 ure in het logement het Zeverijushuis te Jourc: 

het leggen van eeu kunstweg, door de dorpen Terkaple, 
Akiuarijp en Snikzwaag, door 't begrinden vnn deu Zand
weg, strekkende vau dc l ï eerenz i j f tot deu kunstweg van 
Joure uaar Akkruiu , ter lengte van uagenocg 0400 cl. 

Door dc Directie der Ned. Rhijnspoorweg-muatschappij te 
Utrecht: het verbrecden van het stationsplein ten noorden 
der baan te Gouda. 

Ten 11 ure, in het Amsterdamsche Veerhuis te Naarden, 
het ecujarig onderhoud vnn dc kazcrueu eu magazijnen, on
der het beheer der genie te Naarden. 

Ten 12 ure , aan bet gebouw van het prov. bestuur te Leeu
warden: lo. het doen der vereischte vernieuwingen eu herstellin
gen aau ile rijzen beslag- eu steeuoeverwerken op bet eiland 
Amclaud, provincie Friesland, ingaande niet den dag der goed
keuring vau de aaubestediug en eindigende met den laatsten 
April 18118; 2o. bet ouderhoud vau deu stroomleideuden dam 
en nanhooren, door de geul de Jtnlji, hij het eiland Ame
land, provincie Friesland, van den daj* der goedkeuring van 
de aanbesteding tot eu met ultimo April 1868; en 3o. het 
stelleu van rijzen schuttingen eu het doen vau eenige stroo-
beplantingen iu dc zoogenaamde Touneduiuen van H o l l u m , 
op het eiland Ameland, provincie Friesland. 

Ten 12 ure, in het lokaal van het ministerie van binnen
laudsche zaken te 'sllage: het spannen van twee draden aan 
de bestaande palen op de telegraaflijn langs den Rhijnspoor-
weg tusscheu Rotterdam en Utrecht, en het aanbrengen en 
het uitvoeren van eenige herstellingen aau die lijn. 

Z a t e r d a g , 25 M e i . 
Ten 2 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 

Utrecht: het vernieuwen eu herstellen van eenige gedeelten 
der bestrating van de groote wegen der 1ste klasse in de 
provincie L'trccht. 

M a a n d a g , 27 M e i . 
Ten l i 1 / , ure, aan het gebouw vau het prov. bestuur te 

's Hage: het leveren van touwwerk, olie, zeep, talk,'poets-
katoen en verdere benoodigdhedeu voor het iu werking stel
len iter haggervaartuigeu eu sleepstoombootjes, tot het duen 
van baggcrwerk op dc Nieuwe Merwede, aanvangende op 
deu dag der goedkeuring en eindigende ultimo Maart 1868. 

Ten 12 ure, in het lokaal van het ministerie van biu
ueulaudsche zaken te 'u Hage: het spannen en ophangen 
van twee draden aan dc bestaande palen op de telegraaflijn 
langs deu Hollniidschcu IJzeren Spoorweg tusschen Amster
dam en Haarlem, en vau eeu draad langs denztlfdeu weg 
tusscheu Haarlem en Rotterdam, alsmede voor de uitvuering 
vau herstellingen eu vcrbeteriugeu aan die telegraaflijn tus
schen Amsterdam en Rotterdam. 

Ten 12 ure, iu het lokaal van het miuisterie van bin-
iieulnudsehe zaken te s Hage: het hcrstclleu en verbeteren 
der telegraaflijnen langs den Rhijnspoorweg tusschen A r n 
hem en de Pruisische greus hij iinbberich, alsmede langs 
dc staatsspoorwegen tusschen Arnhem eu Kusehedé , Hen
gelo en Almelo, en Zutfeu en Zwolle, iu twee pereeeleu. 

Teu 12 ure, in het gemeentehuis te Znidhorn: het op
en doorgraven der doode gaten um de Stceutil (gemeente 
Adnard); het houwen daarover van eene vaste houten brug,euz. 

D i n s d a g 2N M e i . 
Ten 1 ure, iu het hotel dc Kroon tc Haarlem: het on

derhoud der ponten en rocibooteu over 1867, 1888 en I860, 
cu het onderhoud der boorden van de Ringvaart over die
zelfde jaren. 

Ten 12 ure, iu het lokaal van het ministerie van marine 
te 's Hnge: het bouwen van eeue lichtwachterswoning voor 
het l icht , genaamd dc Verklikker, op een duin iu den 
Noord-westhoek van Schouwen. 

Waenndag, 21» M e i . 
Ten 12 ure, anu bet hoofdbureau der maatschappij tot 

exploitatie vau staatsspoorwegen te 's l lage: het bouwen v a n 



twee w achteravronüigcn op het g e d e e l t e van Venlo naar E i n d 
hoven , t e n behoeve van d e n spoorweg van Maastricht naar 
Breda.' 

V r i j , . - / . * , 81 M e l . 
Ten t O ' j ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 

's Bosch: liet verdiepen der haren te Moerdijk, behooreude 
tot dc werken van bet Hollandsen Diep, provincie Noord-
Urabnut. 

T e n 1 1 ure in het logement v a u P . Bolterijs tc Middel
burg: eenige werkeu ter bevordering der nansliobing van de 
schorren in den Krakmnn , nabij den nieuwen polder op de 
Kleine Stelle, bcstanndc in : het leggen van drie slijkvan-
gers, ter gezamenlijke lengte van 2270 e l , bet maken van 
t w e e dammen in de bestaande kreken cn het plaatsen van 
20,000 strekkende cl rijzen Schuttingen of Schermen op dc 
zandplaten. 

Ten I S ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
JTrfcuwardeu: lo. het stellen vau rijzen schuttingen en het 
doen van eenige stroobeplnntingen in dc duinen vnn het 
eiland Schiermonnikoog, en 2o. het doen van eenige voorzie
ningen aan dc oever» eu duinen van het e ü a u d Schiermon
nikoog. 

Za te rdag 1 J u n i . 
Ten l l ' / i ure, aau het gebouw van bet provinciaal be

stuur te 's-Gravenhage: het bouwen van eene wachterswoning 
bij de dubbele valbrug aan het rabat te Gouda. 

Ten « ure, op het raadhuis tc H a r e n : het bouwen van 
eeue school tc Glimmen. 

A f l o o p v a n A a n b e s t e d i n g e n . 
O p f> Mei , ann het Departement van Itinuenlandschc 

Zaken tc 'sllage : lo. bet maken van het stationsterrein met 
een gedeelte spoorbaan, het graven vnn het daar langs 
strekkend kanaal, het maken van den onderbouw van eene 
dubbele draaibrug m e t vost gedeelte in den tocgangweg 
naar het station van eene hazaltkade en van eenige verdere 
bijbehoorende werken tc Middelbrug E r waren IU billetten 
ingekomen. Dc minste iuschrijver was de heer P. J. Lien-
ders te Groningen , voor ƒ 479,'JOO; 2o. het bouwen van eene 
vaste brug iu den Rijksweg van Groningen naar Assen nabij 
Groningen, over dc ingraving voor den spoorweg van Har
lingen naar de Hannoversehe grenzen. Daarvoor waren 8 
billetten ingekomen. De minsse inschrijver was de heer J. 
Kooy te Amsterdam, voor ƒ 88,600. 

O p 1 0 Me i te Amsterdam: lo. het eenjarig onderhoud 
van dc knzi-rnen, stallen, magazijnen enz.; aannemer de 
heer Heijink voor ƒ 2 5 5 0 ; 2o. dat d e r aardewerken eu zee
weringen , aannemer de heer E . II. Brockmcier voor /'1440; 
eu 3o. dat der metsel- eu timmerwerken; aannemer (te heer 
J . Groenewegen, te Ha:irlcm , voor f 4810. 

O p 10 Mei te Westkapelle: het makeu van een grind
en klinkerweg , loopcnde van Westkapelle over Zoutclande 
tot lliggekerke, ter lengte van t)5fifi ellen. Acht inschrij
vingsbilletten wareu ingekomen. De laagste inschrijving, 
zijnde ƒ 4 1 . 9 0 0 , is die van den heer A . Hinders, tc Breskens. 

O p 11 M e i , aan het lokaal van het gewestelijk bestuur 
tc Middelburg: dc verbetering en het onderhoud der gewone 
aarde-, k r a m - , rijs- cu s t e e u g l o o ü n g w c r k e u aan dc zeedijken 
der colamiti'use polders v a u Zeeland, in 30 perceelen, welke 
door verschillende aannemers zijn aangenomen voor een ge
zamenlijke som van /" 326,968. 

Op 1 8 M e i , aan "het gebouw vau het provinciaal bestuur 
van Zuid-Holland tc 'sHage: het ouderhouden van en het 
doeu vau eenige herstellingen aan het gebouw en dc aan* 
hoorigheden van het Koninklijk |>ostknntoor te Rotterdam, 
over vier jaren, ingaande met deu dag vau dc guidkturiug 
der aanbesteding c n eindigende 30 April 1871. Daarvoor 
waren zes billetten v n u inschrijving ingekomcu. De minste 
inschrijver was d c heer M . Zondag, voor ƒ 1 1 4 0 per jaar. 

Op 1 4 M e i , door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schie-
laud, in het Gemcculaudshuis te Rotterdam: lo . het doen 
van eenige herstellingen aan de Maas- eu Sclienuhoofdcn ( 

benevens het vernieuwen vau het Moashoofd no. 15 onder 
Kralingen eu het Schcrmhoord litt. 0, uabij Korte noord ; 
aangenomen door C . v. d. Kuv tc Moordrecht, voor ƒ 7 3 0 ; — 
2o. het doeu van eenige werkzaamheden aan c n het onder
houden v a n den Groencwegschen molen, tot ultimo Mei 
1868; aangenomen door W. Romeyu, t c JNieuwerkcrk, voor 

ƒ 2 3 0 ; — 3o. dc leverantie van zwaar timmerhout iu 3 per
c e e l e n , bestaande hoofdzakelijk : voor de Maas- eu Scherm-
hoofdeu in eiken gordingen eu greeneu haartplanken; v o o r 
den Hoogen Boezem, iu vier stuks sluisdeuren, jukstijlcn, 
kloosterpaden, twee B t u k s vocgbouteu , enz., benevens drie 
deuucn molenroctlcn ; aangenomen het 1ste perceel door M . 
J . Vrccbrug, tc Soeterwoude, voor ƒ 1 2 5 0 , n*t 2de door A . 
de J o n g en Zonen, te Gouda, voor ƒ 1 5 8 8 en het 3de door 
dezelfden, voor ƒ 4 9 5 ; — 4o. het herstellen vnn de defecten 
aau Schielar.ds Hoogen Zeedijk, in 10 perceeleu; aange
nomen d o o r diverse personen, te zamen voor f'MVM); —5o . 
h e t afdammen, droogmaken en drooghoudcu der sluis onder 
het Oostpleiu bij den moleu Kostverloren ; aangenomen door 
J . M . Haagcn , te Moordrecht, voor ƒ 1 7 3 0 . 

Advertentiën. 

T e K o o p 
Een BECKER'S WATERPAS-INSTRU-

M E N T . nog onlangs gebruikt, niet KIST en 
V O E T , en twee Z E L F L E Z E N D E TELESCOOP
B A K E N S , alsmede een paar K R I S T A L L E N DRIE
H O E K E N , dc hypotenusa lang 0.34 c l . Adres 
met franco brieven aan den Hoofd-ingenieur 
S T H O O T M A N , tc 's-Boscli. 

B E C K E R &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a » - , hoekmeet- en andere i n s t r u m e n 
t e n voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , P E N A A N L E O 

V A N S P O O R W E G E N en O P E N U A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s . W e e g b r u g g e n enz. 
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O P E A B i R E 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S van Rotter

dam zijn voornemens, op Woensdag den 22 Mei 
1 8 6 7 , des namiddags ten l ure , ten Raadhuize 
aldaar aan tc besteden: 

De F U N D E R I N G - , M E T S E L - en 
A N D E R E W E R K E N , voor de ver
bouwing en voltooijing der L e a v e -
brug . 

alles nader omschreven in het bestek, de voor
waarden en de teekeningen die, van heden af, 
op de gewone dagen en uren, ter lezing liggen 
op de p l a a t s e l i j k e s e c r e t a r i e en het 
s t a (I s -1 i m m e r h u i s te Rotterdam , en welk 
bestek en voorwaarden voor den prijs van 25 
Cents verkrijgbaar zijn bij de Wed. P. V A N 
W A E S B E R G E en Z O O N , boekdrukkers in den 
Houtlui» wijk I I , n°. 194. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge
meld t i m iu e r h ui s. 

AANBESTEDING. 
D E BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N 

DORDRECHT, brengen bij deze ter kennisse van 
de belanghebbenden , dat op Maandag den 3 
Junij aanstaande, des middags ten Twaalf ure, 
ten Raadhuize der Gemeente, zal plaats hebben 
de Aanbesteding van : 

Het STICHTEN vnn een GE> 
HOUW bestemd voor liet 
beheer «Ier Gemeentewer
ken met AAftHOORIG-
HKIIKX, op te trekken op 
de «laarvoor reeds aange
legde Onderheidc en Ge
metselde Funderingen op 
den hoek van het Krom
hout en de SintiForiabrug 
te Moordrecht. 

Het Bestek cn dc Voorwaarden van Aanbeste
ding zullen van 21 Mei aanstaande af, tot den 
dag der Aanbesteding, dagelijks, met uitzonde
ring van de Zondagen, van des morgens ten 
Negen tot des namiddags ten Vier ure , ter in
zage van de gegadigden liggen op de Secretarie 
en op het Bureau der Fabricage in de Stceg-
oversloot, bij dc Vest, alwaar verdere inlichtin
gen te bekomen zijn. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Zaturdag den 1 Junij des morgens ten 10 ure. 

Dordrecht, den 14 Mei 1807. 
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 

De Burgemeester, 
D E R A A D T . 

De Secretaris, 
P. V A N D E N BRANDELER. 

MOSAIK-TEGELS. 
(Opbakken «teen . Frantich fabrikaat), 

Dessins en monsters zijn in verschillende 
kleuren voorhanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel-Hötel (vestibule), 
voor den Huize «Kersbergen" tc Zcyst (warande) 
en vele particuliere gebouwen. 

adres. F O L K E R S & O . te Amsterdam. 

B O U W A R T I K E L E N . 
Ondergeteekendc beveelt zich aan tot het leve

ren van Engelsche Verglaasde S T E E N E N 
PIJPEN, eerste kwalitei t , voor W A T E R L E I 
DINGEN, DUIKERS, R I O L E N , SCHOORSTEENEN, 
enz., wijd 2 , 3 , 4 , 0 , 8 , 9 , 12 , 15 en 1 8 
duim, cn 2 Eng. voet lengte (0.01 N . El) bui
ten dc verbinding; alsmede B O C H T E N , SPRUI
T E N cn andere voorwerpen van verglaasd steen
goed. Modellen zijn ter bezichtiging voorhanden; 
hestellingen worden spoedig uitgevoerd. 
A M S T E R H A M , 00 Amstel (Erwtenmarkt.) 

D . J . v a n den B R I N K . 

PROVINCIE-ZUIDHOLLAND. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag, den 3den Junij 1867, des voor

middags ten IIVs ure, zal, door G E D E P U T E E R D E 

S T A T E N van de Provincie Zuid-Holland, in bijzijn 
van den H O O F D I N G E N I E U R V A N D E N W A T E R S T A A T 

in het tiende district, aan het Gebouw van het 
Provinciaal Bestuur te 's Gravenhage , worden 
aanbesteed : 

Het bonwen van eene WACHTERS
WONING bij de Dubbele Valbrug aan 
het Rabat te G o u d a . 

Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele 
inschrijving , volgens § 434 der Algemeene Voor
schriften. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Gebouw 
van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland te 
'sGravenhage, en op alle zoodanige plaatsen 
alwaar gewoonlijk de bestekken van Provinciale 
Waterstaatswerken ter lezing liggen. 

Den vierden dag vóór de besteding wordt de 
noodige aanwijzing op de plaats gedaan; voorts 
zijn nadere inlichtingen te bekomen bij den 
Hoofdingenieur van den Waterstaat, J . F . AUGIER 
cn den Ingenieur M A Z E L , beiden tc 's Graven
hage , benevens bij den Opzigtcr J . II. V A N 
E C H T E N , te Gouda, 
's Gravenhage, den lsten Mei 1867. 

De Commissaris des Konings in de 
Provincie Zuid-Holland, 

J. LOUDON. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
t e A R N H E M . 

Bouwkundige voorwerpen in gegoten, 
getrokken, geëstampeerd en 

gerepousseerd Zink. 
Zilveren Medaille Zilveren Medaille 

1 8 6 5. A M S T E R D A M . 

A M S T E R D A M . 18 66 . 

Zinken ramen voor Kerken en andere 
Gebouwen naar iedere teekening, stijl en grootte. 

Zinken raamroeden in alle profdlcn, Or
namenten hiervan voor Bovenlichten, Gla
zen deuren enz. worden naar elke teekening 
vervaardigd. 

Zinken dakbedekkingen, Gootwerk , 
Dakvensters, Rookverdrijvers, Ventilatie-
roosters, enz. 

Zinken ornamenten, als Windwijzers, 
Balustraden, Lijstversieringen, Spitzen cn 
voorts alle voorwerpen, die in Terra Cotta 
vervaardigd worden. 

W U H F B A I X , S E R H I T Z E N * HO III; M i l I* . 

FOLKERS & C°, 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N D E 

. (LIMITED) 
te L O N D E N . 

Ransome's kunstzandsteen voor Bouw
kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , K A P I 
T E E L E N , C O N S O L E N , F R I E Z E N , enz.; alsmede 
V A Z E N , FONTEINEN , G E D E N K T E E K E N E N , 
S T A N D B E E L D E N , G R A F T E E K E N E N enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig; teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge
geven, en naar over te leggen teekeningen prys 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie van verweerden HARD
S T E E N enz. 

Door de verbinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Ka lk , die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N , TERRA
C O T T A , K A L K - , PORTLAND-CEMENT-BEPLEIS
T E R I N G , enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter b e k o m i n g 

van Steenklcuren zijn verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . 'I 
THIEME. - Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C». te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W . V A N DER W I E L . 

Tweede jaargang. N°. 21 

V.rxliijnl (trcgtM iidmi Zil.rdig bij 
I). A . T H I E M E te A r n h e m . 

I'nj» prr I iiu.uiij.-II [mum p.p. f (.05. 

25 Mei 1867. 

• e i abimnrrrl licb m r e n j m r i i r . 
I t n r l e i l i ë i 1U|M / . . j u p e r g t i m t i r t p t 

eo /-Ai i . . r i t f t l ea » i f*. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTED JJ&EBIEUBS, ÏABHKABTBÏ, AABÏMKRS& WHffiBAZBÏ. 
U i t g e g e v e n 

Met medewerking van Br. T. VAN DOKSMJKGII, C. J. 
o n d e r r e d a c t i e v a n JV\ W . V A N G E N D T J G r z . 

V A N D O O R N , J. Q . V A N G E N D T Jr., J. H . LELIMAN, H . I.IXSH, S. E. W. KOOKPA VAN EÏSINGA, H . P. VOGEL. 

K A N A A L DOOI! DE L A N D E N G T E V A N 
P A N A M A OF DOOR NICARAGUA. 

II. 
Vervolg en slot vun bladz. 81. 

lu de zitting van de Société des ingénieurs 
civils van 2 November 1800, werd de beraad
slaging voortgezet, deu I0'1"' October aangevan
gen over de verbinding van de Atlantische met 
de Stille Zuidzee. Ook naar aanleiding van de 
bemerkingen van verschillende leden, deelde de 
ingenieur T h o m é de G a m o n d nog het vol
gende mede. 

Reeds K a r e i de V' gaf aan F e r n a n d Cor -
',ez, onderkoning van Mexico, zeer bepaalde 
bevelen om de straat op te sporen. die men 
toenmaals dacht dat tusschen de beide zeeën 
moest bestaan. De opvolgers van K a r e i de V ' , 
wel verre van nieuwe wegen voor de scheep
vaart te openen, verboden integendeel alle vreemde 
scheepvaart op hunne Anierikaausehe bezittin
gen. Daarom werd iu drie eeuwen geene nieuwe 
poging beproefd , totdat de emancipatie der 
Spaansche koloniën iu 1823 opnieuw de aan
dacht op dit punt vestigde. 

De gouvernementen van de aanliggende repu
blieken beijverden zich om, door eene menigte 
verleende concession, Europeesch kapitaal voor 
de ouderneming beschikbaar te krijgen; vele ge
lukzoekers deden zich op, zonder dat de op
lossing der vraag ook slechts ééne schrede voor
uitging. 

liet vraagstuk van de verbinding der zeeën 
is slechts op te lossen op tweeërlei wijze: 

1". Of door eene openo doorgraving, als 
bij Suez. 

2°. Of door een kanaal met verdeelpunt, dus 
klimmende met sluizen van den Atiantischen Oceaan 
naar het bergvlak, om daarvan wéér aau de 
andere zijde met sluizen al' te dalen. 

De eerste oplossing, de opeue doorgraving, die 
de heide zeeën in een zou doen loopen als hij 
^uez, Js misschien niet technisch, maar is zeer 
zeker financieel onmogelijk. Op het smalste punt 
van dc landengte van Panama, hij de golf van 
oan-Blas, zon de doorgraving het verzetten van 
•100 millioen kub. meters grond vorderen, en 
minstens 800 millioen franken (378 millioen 
guldens) kosten. Er blijft dus practisch niets 
anders over dan dc aanleg van een kanaal niet 
Verdeelpunt, maar deze zeevaartkundige ladder 
l s alleen uitvoerbaar op een punt, waar het 
verdeelpand op 't bergvlak niet al te hoog boven 
beide zeeën l igt , en waar overvloed van water 

l s tot voeding van zulk een schcepvaartkanaal. 
Uit de onderzoekingen van de heeren Felix 

Garella en Jules Flachat is gebleken, dat aan 
beide voorwaarden niet voldaan wordt iu «lo 
landengte van Panama, alwaar de grond le 1 
C'U de voorraad water t 

de staat Nicaragua biedt het voordeel aan, dat 
daarin de laagste sleuf gevonden wordt, op 52 
meters boven de zee, waartoe de gebergten af
dalen , en bovendien een onmetelijk waterbekken 
in het meer van Nicaragua. Dc drie ontwerpen 
van John l l a i l l y , L o u i s N a p o l e o n en Or-
v i 11 e-Ch i I d s volgen dan ook alle die richting. 

Nadere mededeelingen van een der inwoners 
vau Rivas, de heer So n n e n s te r n , doen het 
bestaan vermoeden van eene nog lagere sleuf 
even benoorden Rivas, waar de drempel slechts 
0 meters boven het meer vau Nicaragua zou l ig
gen, in plaats van 14 nieters in de nu ontwor
pen richting. De heer T h o m é de O a urn ml 
h e e f t aan deu ingenieur B r es se den last ge
zonden , dit punt nailer te onderzoeken. Eene 
daarbij noodige kanaalverlenging met 10 kilome
ters, maakt echter eene bezuiniging op de aarde
werken minder waarschijnlijk. 

Nauwkeurige waarnemingen, aan het meer van 
Nicaragua gedaan, leerden het volgende: 

Onmiddellijk op het meer van Nicaragua wa
teren af 2.400.000 bunders 

Het meer heeft eene opper
vlakte van 000.000 

Op de rivier S'.-Juaii wa
teren nog direct af . . . 600.000 » 

gering is ('). 
hoog 
Maar 

(') Stieler's Atlas Reeft de geringste hoogte van 
'"sic vuu Pmuuiiu nau uk 247 voet of ongeveer 7 

lie Jniiil-
' 78 meters. 

Tc zamen . . 3.600.000 bunders 
De hoogte van den jaai lijksclien gevallen regen 

is 2.20 meters {'), gevende dus over het directe 
stroomgebied van het meer 00.000 millioen kub. 
meters. 

Verschillende waarnemingen hebben geleerd dat 
de afvoer van den San-Juan , boven den kop van 
de Colorado, bedraagt 1000 kub. meters per se
conde of 32.000 millioen kub. meters per jaar ; 
of na aftrek van 4000 millioen voor dc directe 
zijtakken van den S'.-Juan 28.000 millioen kub. 
meters. 

De verdamping neemt jaarlijks 1.80 meters 
waterhoogte van het meer weg of 11.000 mi l l i -
lioen kub. nieters. 

Er blijven dus vnn de 06.000 mill ioen, nog 
on vei antwoord 27.000 millioen , die door ver
damping en opslurping der gewassen verdwijnen 
op de 2.400.000 bunders stroomgebied naast het 
meer, gevende eene hoogte van 1.12 meters over 
die oppervlakte. 

De grootste variation in den waterspiegel van 
het meer bedragen slechts 2 meters. In zijne 
memorie, aan den keizer gericht, zegt T h o m é 
de (ja in o n d : 

»Dc gemiddelde water-afvoer van den San-Juan 
bij den kop der Colorado, bedraagt 1000 kub. 
meter per seconde , of 32.000 millioen kub me
ters per jaar , zijnde meer dan de helft van de 
Rhone bij Arles (54.000 millioen kub. meters) en 
viermalen de Seine bij Parijs (8 millioen kub. 
meters). 

(') Ongeveer driemaal zooveel n is iu Ncilerlaud e i i aan
grenzende lauden. 

«Bij een jaarlijksch verkeer van 10.000 sche
pen door het kanaal van Nicaragua, en aanne
mende dat twee schepen schutting water 
behoeven van 25.000 kub. meters, dan zijn 
250 millioen kub. meters noodig. Men zal eeu 
juist denkbeeld krijgen van den oninetelijken wa
ter-rijkdom , wanneer men bedenkt dat deze massa 
slechts is het ' / | 2 ! . gedeelte van den afvoer langs 
deu San-Juan, en het meer van Nicaragua slechts 
4 centimeters zal verlagen." 

De onderste gedeelten der stuwdammen op den 
St.-Juan zijn ontworpen in ruwen breuksteen uit 
de naburige oevers, geschat op 3.50 fr. (1.70 
gulden) de kub. meter. De bovenste 2 meters 
hoogte zijn uit denzelfden steen , maar in sterke 
specie gemetseld, en komt op 24 fr. (11 gulden) 
de kub. meter. Die kosten zijn als volgt ver
deeld : 

2.50 kub. meters zand a 2 fr. 
1.25 kub. meters Portland-cement 

lï 110 fr 

Totaal voor 3 kub. meters 
Of voor 1 kub. meter sterke specie 
Bij 2.50 kub. el ruwe breuksteen op 1 kub. el 

specie komt de kub. meter materiaal op 18.75 fr. 
Hierbij komt aan werkloon voor 2 

kub. meters in één dag, door een 
ploeg van drie man: 
1 metselaar 5 fr. 
2 opperlieden 5 » 

te zamen 

5.00 fr. 

137.50 » 
142.50 Ir. 

47.50 fr. 

5.00 fr. 10 fr. of p. kub. meter 
Kosten van 1 kub. el metselwerk. 23.75 fr. 

De stuwdammen zijn breed op de kruin 5 meters 
aan den voet 35 » 

r. - , i i i i • lderwatervrije deelen 7 » De gemiddelde hoogte is { . . J _ 
( » overlaten 5 » 

De overlaten liggen 0.2 meter onder de aan
genomen vaartpeilen, en zijn tot meerderen wa
terafvoer voorzien van openingen, wier dorpels 
1 el onder de overlaten liggen. Van 2 tot 2 
meters zijn deze openingen voorzien van gesmeed 
ijzeren jukken , tot steun van horizontale schot-
balkeu, d ie , naarmate van den waterafvoer, wor
den ingelegd of weggeruimd. 

De toldeuren, die het water achter de sluis-
wanden toelaten, hebben 48 v. meters ruimte. 
De totale ruimte der gaten iu dc sluiswanden 
is wel 8 maal grooter, en bestaat uit afzon
derlijke openingen vau 3 centimeters middellijn , 
waarmede die wanden als zeven doorboord zijn. 
Die overmaat van openingen is aangebracht met 
het oog op het verstoppen van velen door water
planten , enz. Drijvende lichamen worden afge
weerd door roosterwerken boven de toldeuren, 
en die roosterwerken zelve zijn wederom door 
paalwerken tegen beschadiging door aanvaring 
gevrijwaard. 

Bij de verdecling van de stuwdammen heelt 
men moeten letten op het onregelmatige verhang 
der r iv ie r , dat over het algemeen gering is, maar 
dat op één punt tot 3 meters per kilometer 
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stijgt. Van daar de ongelijke lengte der kanaal
panden. De rivier voert kleideelen in oplossing 
af, en rolt grint langs den bodem, dat thans 
de baar vormt aan den mond der Colorado, die 
ten minste */, van het bovenwater afvoert. Die 
baar steekt 2 kilometers in zee. De slibdeelen 
bezinken grootendeels noordwaarts langs de kust. 
Ook worden nu en dan boomen door den St.-Juan 
afgevoerd. 

Na de ontworpen kanalisatie zal de afvoer van 
boomen ophouden, omdat die langs de oevers 
van het meer van Nicaragua zullen worden op
geruimd, en die uit de zijtakkeu zullen blijven 
drijven in de stilstaande inhammen. Het rollen 
van grint over den bodem zal ophouden ten ge
volge van den bouw der stuwdammen, en daar
mede zal tevens een einde komen aan de ver
dere uitbreiding der baar aan den mond der Co
lorado, Deze baar zal ingesloten worden in de 
leidammen en zoover noodig door baggeren 
weggeruimd , en zal dan geene gelegenheid heb
ben om zich weder te vormen. 

Ongezondheid in vele tropische streken langs 
kusten en rivieroevers, is een gevolg van bel 
beurtelings ondeivloeien en dan wéér droogloo-
pen van landen. Ofschoon die ongezondheid , 
bij 2 el verschil van waterhoogte, langs het 
meer van Nicaragua, niet opgemerkt wordt, zal 
voortaan de ruimte der nu eens droog vallende en 
dan weder ondervloeiendo gronden . bij de vaste 
peilen geheel verdwijnen , terwijl toch aau den 
anderen kant bet meer geen stilstaande water
massa zal vormen, maar altijd door hel water 
ververscht zal worden. 

Ten slotte doet Thonié de Gamond opmerken, 
dat zijn ontwerp niet kan vergeleken worden 
met de doorgraving bij Suez. Wel hebben beide 
plannen eenige overeenkomst, in zooverre zij 
hetzelfde doel, verbinding van twee zeeën be
oogen. Maar de middelen tot bereiking van dat 
doel zijn verschillend, en daarom is ook geene 
vergelijking van de aanlegkosten mogelijk. An
dere toestanden vorderen eene andere oplossing 
van liet vraagstuk, cn dus andere kosten. 

Het kanaal van Suez is eenvoudig dc doorgra
ving van een betrekkelijk vlakke landstreek door 
een diep kanaal. 

Het kanaal van Nicaragua daarentegen is cene 
bestijging van een bergvlak, waar een groot 
meer l ig t , en wel eene bestijging aan de cene 
zijde langs een rivierdal , dat men door stuwen 
in eene reeks van meren verandert, cn aan de 
andere zijde door een ruim kanaal met sluizen. 
Bij de meerdere kosten van dit project boven 
vroegere, moet ook gelet worden op de veel 
ruimere afmetingen van dit laatste ontwerp. 

A M E R I K A A N S C H E HANDPERS VOOK A L 
G E M E E N G E B R U I K , V A N H A L L , T E 

NIEUW-YORK. 

Dc liguur stelt eene handpers voor, die zich 
zeer aanbeveelt, zoowel door hare eenvoudige en 
doelmatige inrichting als door bare betrekkelijk 
groote krachtuitoefening. Oorspronkelijk is zij 
voor de bereiding van wijn uit druiven en ander 
ooft bestemd, maar kan evenzeer voor andere 
huishoudelijke en industrieele doeleinden met voor
deel worden aangewend. 

De werking van de pers volgt uit de bewe
ging van eerte kruk of ook van twee krukken in 
verbinding met eene schroef zonder eind en ge
tand raderwerk en wordt door dit laatste op eene 
getande staaf overgebracht, 

A is een gegoten ijzeren, bol , buisvormig 
lichaam, dat door drie gesmeed ijzeren staanders 
B met eene fundeeringplaat, eveneens van gegoten 
ijzer, verbonden is. In dit holle lichaam kan de 
cilindrische getande staaf van gegoten ijzer ver
ticaal op- en neergaan. Aan het ondereind van 
deze getande staaf is de persplaat bevestigd , die 
bij de soort van persen als de in de liguur afge
beelde door een vat C wordt omsloten , waarin 
zich de uit te persen voorwerpen : dl uivcn, ooft, 
waschgocd, enz. bevinden. (Zou deze pers ook 
niet als tabakspers kunnen dienen.' Vertaler.) 

Aan het holle lichaam A is de toestel tot het 
overbrengen vau kracht bevestigd, die, gelijk 
reeds gezegd werd , uit eene schroef zonder eind 
D bestaat en door één of meer arbeiders met 
behulp van krukken in beweging wordt gebracht. 

Ofschoon zich de schroef zonder eind niet goed 
leent tot het overbrengen van groote krachten, 
doordien zij veel wrijving veroorzaakt cn dienten
gevolge slechts geringe nuttige uitwerking voort
brengt (bij uitoefening van sterke kracht wordt 
niet meer dan vijftig percent nuttig elfect, soms 

ook nog minder verkregen), cn ook de slijting 
van de tanden zeer aanmerkelijk is , schijnt toch 

voor dc hier bedoelde gevallen de toestel zeer 
doelmatig gekozen, omdat bij bij eenvoudige in
richting en geringen omvang de mogelijkheid aan
biedt met eene zwakke kracht een betrekkelijk 
grooten tegenstand te overwinnen. Buitendien 
kan men dc schroef zonder eind zoo inrichten , 
dat zij bij dc grootste drukking geene teruggaan
de beweging kau aannemen, zoodat alle verdere 
voorzorgen (baken of dergelijke) daartegen on-
noodig worden. Ook in dit opzicht kan bet werk
tuig zoo eenvoudig mogelijk uitvallen. 

Opdat de schroef zonder eind aan dien eisch 
beantwoorde, is het noodig den bock van deu 
schroefgang gelijk aan den wrijvingslioek van de 
stof, waaruit zij vervaardigd i s , te nemen ('). 

Onze afbeelding van de Amerikaansche hand
pers tot algemeen gebruik is ontleend aan The 
Scientific American. In dit blad wordt bericht, 
dat de firma Hall, Raod & O . te Nieuw-York, 55, 
Liberty-street, dergelijke persen van 10000 ponden 
druk bij 50 ponden kracht aan de kruk levert. 

Behalve de afgebeelde pers wordt iu het duit-
sc|ie blad: »der mascliinenbauer" de schets ge
vonden eener naar hetzelfde beginsel vervaardigde, 
maar iets anders ingerichte pers op l / t van de 
ware grootte. Zij geeft met twee arbeiders aan 
de kruk eene werking van 45 tot 50 centenaars 
('2250 tot '2500 kilogrammen) druk. Dc sterkte 
van de deelen is veilig genoeg voor ccn druk 
van GO centenaars. Behalve de vier kolommen 
van gesmeed ijzer zijn al de deelen van gegoten 
ijzer vervaardigd. 

Ten slotte moge nog eene korte berekening dei-
uitwerking van den toestel in het hier bedoelde 
geval eene plaats vinden. Zij 1' de kracht aan 
dc kruk , Q de te overwinnen tegenstand onder 
de getande staaf, R de lengte van de kruk, r de 
straal van de schroef zonder eind der getande 
staaf, n het getal tanden van bet getande rad, 
dat in de schroef zonder eind grijpt: nemen wij 
verder aan, dat de schroef zonder eind zoodanig 
is geconstrueerd, dat bij ééne omdraaiing daarvan 
het getande rad één' tand voortschrijdt, en dit 
laatste alzoo bij u omdraaiingen van de schroef 
zonder eind ééne omdraaiing volbrengt, dan wordt 
in de onderstelling, dat de weg van de kracht 
gelijk is aan den weg van den last, de algemeene 
vergelijking 

'2 r * 
'2 R T 1' _ — — Q of 

1> l' = i r , Q 

(•) De wrijviiigshork is de grootste hoek, dien ecu hel
lend vink met een waterpas vlak kan maken zouder dat een 
daarop liggeud lichaam er afglijdt. Ue tangens vau deu wrij-
viugsliock is gelijk aau den wrijvings-coefliciciit; ui het hier 
bedoelde gel id, waariu gegoten ijzer uver gegoten ijzer glijdt, 
geluk aan U . l ó . De hieraan beantwoordende wrijiiugshoek 
ligt tusschen 8' eu 9". 

Neemt men aan, dat twee man dc pers met 
behulp van twee krukken cn niet cene gezamen
lijke krachtaanwending van I' of 30 kilogrammen 
in werking brengen, stelt men verder de lengte 
van de kruk R - 0 3 1 meter, den straal van de 
getande staaf r — 0 „ 8 meter en het getal tan
den van het schroefrad n — .'(2, zoo verandert 
de algemeene vergelijking i) in 

30 X 0,35 X 32 
>2> « = ÖM 

of Q — 4200 kilogrammen. Bij 50% nuttig ef
fect daalt deze druk tot de helft en wordt alzoo 
2100 kilogrammen. Bij zorgvuldige bewerking 
en opstelling van de pers mag men aannemen, 
dat de nuttige werking niet onaanzienlijk zal toe
nemen. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

De koning van Pruisen heeft voor acht ach
tereenvolgende jaren toestemming verleend tot het 
houden eener jaarlijkscbc loterij ten voordeele van 
den bouw van den dom te Keulen. .Men hoopt 
daardoor in staat te zijn de werkzaamheden op 
ruimere schaal voort te zetten. 

— In 1828 is te Wecnen de eerste hangende 
brug gemaakt: zij heeft 334 Eng. voeten span
ning, en de ketens waaraan zij hangt zijn vau 
gietstaal vervaardigd. De ingenieur Mi l i s . die 
deze brug ontworpen en gemaakt heeft, beweerde 
dat gegoten staal eerst onder een last van 7 . 0 0 0 
Eng', ponden per vierk. Eng. duim begint te rek
ken, eu onderwierp de ketens aan eene proef 
van '25,1100 Ned. ponden per Eng. • duim. 

Zoo ver men kan nagaan, is dit. de eerste aan
wending van gietstaal bij groote werken geweest. 

— Den '20""" is door koningin Victoria de 
eerste steen gelegd van het gebouw voor kunsten 
en wetenschappen, hetwelk in de Kensington-
gardens wordt opgelicht. Behalve voor nationale 
en internationale congressen zal bet tevens wor
den gebruikt voor uiusicale uitvoeringen op groote 
schaal. In de hoofdzaal zijn zitplaatsen voor 
11000, op het orkest voor 1000 personen. 

— Ue tunnel door den Mont-Cénis zal waar
schijnlijk in Maart 1870 voltooid zijn: men is 
thans met de doorgraving lot over de helft ge
vorderd. 

— Bij besluit van de Wetgevende kamers van 
Canada (Engelsch Amerika) is bepaald , dat alle 
deuren van kerken, schouwburgen eu alle an
dere openbare gebouwen , naar builen zullen 
openslaan, ter voorkoming van liet gevaar, van 
door eene beangste volksmenigte daar binnen , 
dichi gesloten en vastgedrukt Ie worden, i n 
geval van brand of andere vrees verwekkende 
omstandigheden. Ue maatregel verdien! onge
twijfeld navolging. (Engineer,) 

— Te Nevada is onlangs eene nieuwe vezel-
plant ontdekt, die veel gelijkenis heeft met hen
nep, maar waarvan de vezels veel sterker, lijnd
en langer zijn. Naar evenredigheid van bet 
houtachtige gedeelte der plant, is de vezel nie-
nigvuldiger en kan beter worden afgescheiden. 
dan die van vlas of hennep. De wetenschappe
lijke naam der plant wordt in bet bericht niet 
genoemd, maar zij groeit iu enorme boeveelheden 
in Humboldt's vallei , en is geschikt om ook 
naar Noordelijker streken verplant en daar 
aangekweekt te worden. 

(Scientif. Amer.) 
— Ue steenkolenmijnen vau België brachten 

in 18Ü5 op 11,840,703 tonnen steenkolen, a 
1000 kilo ieder, tegen 10,345,330 tonnen in 
1804, zijnde eene vermeerdering vau productie 
van 1,495,373 tonnen. 

Die van Groot-Biitannië brachten in 1803 op 
86,292,000 tonnen, en in 1805 98,150,000 ton. 

(Idem). 
— Amerika beeft 90,000, Europa 00,000 en 

Eng. Indië 3,000 mijlen (Eng.) telegraaflijnen. 
— In dcGlens Fall's gasfabrieken te Nieuw-York 

worden de proeven tot vervanging der steenkool 
door turf voor de gas fabricage ijverig cn met 
goed gevolg voortgezet. Uit 115 Eng. ponden 
gedroogden turf, niet dieper dan drie voet onder 
den beganen grond uitgegraven, werden 748 ku
bieke voeten gas verkregen, ol' 58 kub. voeten 
gas uit elk pond turf; terwijl men van dc beste 
soort steenkolen, in die fabriek voorbanden, niet 
meer dan 41 voeten gas uit elk pond kolen kon 
stoken. De kosten van den turf per 1000 kilo
grammen zijn minder dan die der steenkolen. 

— Dc maatschappij van den spoorweg van Parijs 
naar Marseille zal de spoorstaven van den weg 
vernieuwen en de vroegere ijzeren staven door 
stalen vervangen. De kosten der vereisebte 170,000 
tonnen staal zijn a 300 fr. per ton gesteld en dus 
geraamd op 51 millioen fr. 

11 1 N N E N I, A N D. 

'S-Gravenhage. Aan de Heeren J. A. A. W a l 
dorp en J. A. Kool, ingenieurs in algemeencii dienst 
bij de staatsspoorwegen, is bij beschikking van 
den minister van binnenlandsche zaken de titel 
van hoofdingenieur verleend. 

— Ue i)magnetische filters, ' ' waarover dooi
den ingenieur I'. Maas Geesteranus in het liag-
blad van Zuid-Holland en 's-dravrnhai/e van 15 
dezer geschreven werd , verdienen , naar het ons 
oppervlakkig voorkomt, onze opmerkzaamheid 
ten volle, Wij hopen onzen lezers daarom geen 
ondienst te doen door de overneming van boven 
bedoelden brief. 

's-Grarenhage, 14 Mei 18d7. 
Mijnheer de Itedacteitr ! 

Daar de eigenschappen der „ M a g n e t i s c h e l-'ilters", die dezer 
dagen hier ter stede duur iiiiju toedoen vuor het eerst zijn 
teu toon gesteld, uiet alleen bestaan in het. ontkleuren cn 
iu het wegnemen vau deu slechten reuk vau het water . 
zoo als het hier iu pompen eu grachten veelvuldig voorkomt 
eu dut. in andere (liters uuk geschiedt, maar voornamelijk iu 
het verwijderen van dc voor de gezondheid schadelijke ur-
gauisehc bestniiddcelen. die zich in het water bevinden, 
betgeen uiet in ecu wiukelvenstcr vour bet eng zichtbaar 
kun worden aangetoond, maar alleen uit scheikundige ana
lysen kau blijken eu waarin alle andere filtreeriiiachincs tut 
nog toe in gebreke bleven, neem ik dc vrijheid eeuige 
ruimte iu uw veel gelezen blad tc verzoeken ten einde eenig 
denkbeeld van het samenstel en dc werking vau deze fil
ters te geven. 

Ue stof waarmede zij gevuld zijn, is magnetisch gzeroxyile, 
dat verkregen wordt door rood ijzererts (lapis hcinatitis' ru-
hruin) met zaagsel vau hard hout te gloeien, waardoor het 
een deel koolzuur verliest, en als ecu korrelig, sterk inagnr-
liscli poeder tc voorschijn komt. 

De zuivcringskracht van dit owde ontstaat uit zijn ver
mogen om zuurstof tut zicli te trekken, zoudi r dat de stof 
zelve hierbij eenige verandering ondergaat; maar waardoor 
ilc zuurstof wordt veranderd in ozone of gepolariseerd cn 
eigenschappen verkrijgt, die zij iu gewonen toestand niet 
bezit. 

Ue organische .-tullen bestaan voornamelijk uit koolwater
stof verbindingen cn gaan vooral iu stilstaand of langzaam 
l loeiend water licht tot gisting over, hetgeen dc verderfelijke 
gas-olitwikkciingcn voortbrengt, die water en lucht voor de 
gi-ziaidheid ongeschikt iiinkeu. Zoodra deze met Ozone of 
gepolariseerde zuurstof iu aanraking komen , verbinden zij 
zich daarmede en vormen koolzuur, waarvan dc aanwezig
heid in het water verre van schadelijk vour de gezondheid 
is, eu daaraan dc zoo geweusehte frisehheiil en leveuiligheid 
geeft. 

Ook de organische stollen . die in gasvorinigen toestand iu 
bet water aanwezig zijn , worden UII deze wijze vernietigd. 

f i t ile overeenkomst dezer verschijnselen met hetgeen bij 
gewone verbranding plaats heeft, blijkt dat hier werkelijk 
hetzelfde geschiedt , duur de schadelijke bcstanddeclen duur 
het vermogen der stof zich met dc zuurstof verbinden, kool
zuur voortbrengende. 

Dc zuivering iu de filters geschiedt dus uiet duur enkele door-
zijging zooals tut nu toe alleen plaats vond, maar hetin aanra
king brengen vau het onzuivere water met de stof bij de door
spoeling of filtering beeft de zuivering ten gevolge, eu daar 
ile stuf niet wordt aangetast, wordt dit vermogen uoeh ver
stuurd • och verminderd ; de werkiug der filters kan alleen 
belemmerd worden, wanneer ten gevolge vau onachtzaam
heid cn het verzuim vau het laten bezinken van dit. water, 
na langdurig filtrecrcn, de bovenlagen van dc stuf met de 
zwevende deelen uit Int water worden naugevidd en verstopt 
raken, iu welk geval de stof er uit genomen moet worden 
en gewnsseheli, om daama weder, evenals vroeger, haar 
zuiveringsverniugcn uit te oefenen. 

De fdtreerende of zuiverende laag moet genoegzame dikte 
liebbeu om alle organische stollen uit het water tc verwij
deren, gedurende den tijd dat het er door luupt. Houdt meu 
dit iu het uog en regelt uien dc snelheid van doorstrooming 
in verband daarmede, dau zullen, hetzij men .meer of min
der water bezigt, de resultaten altijd even voldoende zijn. 

Heeft men met zulk onrein water te ducn dat eene enkele 
filtratie niet voldoende blijkt te zijn, meu filtrecrc het meer
malen en men zal er iu slagen alle organische bcstanddeclen 
vulkomcn tc vernietigen, r'cu van de voornaamste eigen
schappen dezer filters, iu tegenstelling van anderen , behoort 
uug aangestipt tc wordenj het is dc snelheid waarmede dc 
zuivering geschiedt, daar dc toestellcu eeue hoeveelheid in 
ü4 uren tiltreercii, gelijkstaande met vcertigmnal hunne ca
paciteit. 

Ik heb de eer hoogachtend te zijn, 
Uw Dienaar, 

(get.) 1'. M A A S Q B B S T S B A N U S , 
Civiel Ingenieur. 

Amsterdam. Naar wij vernemen vierde den 
8""' Mei 1.1. de vereeniging Architecture et Anii-
i'itiae baar bijna \ 2jarig bestaan en hare 500' 
vergadering. Eene groote opkomst der leden 
getuigde van bijzondere belangstelling in dit 
feest. Na een inleidend woord van den voorzit
ter, den heer O. B. Salin en na de goedkeuring 
der notulen, door den secretaris, den heer 
1. E. Staal voorgelezen, werd eene lezing gehou
den door den cere-voorzitter der vereeniging den 
beer J . H . Leliman. Na deze rede werd er 
eene kunstbeschouwing gegeven door den heer 
1. N . I .amli e , bestaande uit prachtige Duitsche 
platen van oude monumenten. Als herinnering 
aan het feest werd door den heer J. II. Lc l i -
inan der vergadering voorgesteld eene prijsvraag 

uit te schrijven van een museum-gebouw voor 
architectonische teekeningen, fragmenten, mo
dellen en datgene wat der bouwkunst bevorder
lijk kon zijn, met de aanbieding, dat hij — bij 
goedkeuring van het ontwerp — genegen was 
voor het best gekeurde ontwerp eene som van 
honderd gulden in handen van het bestuur te 
stellen. De vergadering vereenigde zich met al
gemeene stemmen niet het voorstel, en bracht 
bij monde van de heeren G. B. Salm cn C. C. 
E. van Breda den heer Leliman den warmen 

dank voor dit hernieuwd blijk van onbekrompen 
belangstelling in het doel der vereeniging, cn 
der trouwe vriendschap den leden op zoo toepas
selijke en treffende wijze betoond. 

Het verzoek van het Bestuur, dat de heer 
Leliman der vergadering bijzonder zou verplich
ten met de redactie van het prijsprogramma werd 
welwillend door hem aangenomen. Deze 500»" 
vergadering, door dc vereeniging Architecture 
et Amicitiae in het lokaal Eensgezindheid alhier, 
even broederlijk als vriendschappelijk op den avond 
van den 8«"" Mei I. I. gehouden, i s , zoo niet de 
belangrijkste, dan zonder twijfel ééne der meest 
belangrijke van al de vorigen. De vereeniging, 
wiei werkkring in dit blad (n". 6, 1807.) werd 
omschreven, blijve wat zij zich tot doel heeft gesteld. 
Ue bouwkunst in vrienilschappelijkeii zin te be
oefenen, is liet beste cn het meest afdoende 
middel, haar te bevorderen ("). 

Rotterdam. Bij het graven voor de funda
menten der kapel van de R. C. begraafplaats te 
Crooswijk, nabij deze stad, heeft men overblijfse
len van eene joodsche begraafplaats gevonden. 

Dordrecht. Ue kamer van koophandel cn fa
brieken heeft zich bij adres van den 4'1'" Mei tot 
de heide kamers der Staten-Generaal gewend om 
bare bezwaren tegen de exploitatie van den staats
spoorweg tusschen Willemsdorp eu Moerdijk door 
middel vau stoomvlotten te doen kennen. Ten 
vervolge daarop heeft dit collegie dezer dagen 
aan de heide kamers overgelegd: 

I" . Eene memorie bevattende berekeningen 
omtrent den aanleg cn de exploitatie óf van eene 
vaste spoorwegbrug óf van stoomvlotten tusschen 
Willemsdorp en Moerdijk; 

2". Drie daarbij behoorende teekeningen, als: 
generaal plan, plan van een stoomvlot en ge
deelte van deu opstand der spoorwegbrug. 

Deze verschillende teekeningen met memorie 
zijn der kamer van koophandel door haar l i d , den 
civiel ingenieur J . M. van der Made, aangeboden 
en de daarbij behoorende bijlagen toonen aan dat 
de kosten van exploitatie en onderhoud van 
stoomvlotten die ecuer brug zullen overtreffen. 
Voegt meu dit financieel bezwaar bij de vele na
doelen , die aan eeue exploitatie met stoomvlotten 
onafscheidelijk verbonden zijn, dan lijdt liet geen 
twijfel of' de aanleg eener brug moet ten sterkste 
aanbevolen worden. 

Zwolle. De gemeenteraad heeft het besluit 
genomen de zoogenaamde llagijneiiwcide buiten 
de Dieserpoort, in de onmüdclijke nabijheid van 
de Rijks lloogere Burgerschool, voor uitbreiding 
der stad beschikbaar te stellen. 

Zutfen. Door heeren kerkvoogden van de 
hei-vormde gemeente te Vorden is een prijs van 
/' 250 uitgeloofd voor het beste plan ter verbe
tering van het kerkgebouw, dat gebleken is 
behoefte te hebben aan ruimte en meer zitplaat
sen. Dc steller van het antwoord, dat na het 
bekroonde de meeste aanbeveling verdient, zal 
/ 75 ontvangen. 

Boekbeoordeeling. 
UzKit BN STAAL. Eene beschrijving van dc 

wijzen, waarop men ijzer en staal wint uit 
de ertsen, zuivert en verwerkt, met aanwij
zingen voor bet keuren of beoordeelen van 
het metaal in ruwen of bewerkten toestand 
door B. .1. Tideraan, Hoofdingenieur der ma
rine, 2'1" aflevering. — Schoonhoven, S. E. 
van Nooten. 

Tot aanvulling van het door ons geschrevene 
bij de verschijning van de eerste aflevering (zie 
Opmerker 1807, bladz. 23) vermelden wij met 
genoegen de uitgave van de tweede aflevering. 
Deze bevat de volgende hoofdstukken , als : 

V. het uitsmelten der ertsen ; hoogovens; ruw 
of pigijzer: 

(*) On ons verzoek heeft de heer Leliman zyue lezing vour 
ouze kolommen welwillend afgestanu. Keductic. 

VI. blaastuigon ; 
VIL de ijzergieterij ; 

VIII. het verlijncn van ruw ijzer; 
IX. stafijzcr ; 
X. het winnen van smeedijzer onmiddellijk 

uit den erts; 
XI. het frisscheii of ontkolen van ruw ijzer 

in open haarden; 
XII. over Engelsche ijzerwerken. 
De schrijver gaat voort een lees- en handboek 

te leveren voor allen, die op dit uitgebreide ge
bied vermeerdering van kennis zoeken, en de 
meer algemeen erkende behoefte aan die kennis, 
welke wij in onze dagen en bij de ruime toe
passing van ijzer en staal niet kunnen ontberen, 
belooft dit werk een groot debiet. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

M a a n d a g , 27 M e i . 

Tcu 11 ' / , ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
's Hage: het leveren van touwwerk, olie, zeep, talk, poets-
katoen eu verdere beuoodigdhedeu voor het iu werking stel
leu der haggervaartiiigeu eu aleepstoombootjea, tut liet dueu 
vnu baggerwerk up de Nieuwe Merwede, aanvaugeude op 
den dag der goedkeuring eu eindigende ultimo Maart 1868. 

'feu I S ure, iu liet lokaal van het miuistcrie vau biu-
nculandsche zakeu te ' s l lage: het spannen en ophangen 
vuu twee draden aan dc bestaande palen up de telegraaflijn 
langs den Hollaiidseheti l.fzereu Spoorweg tusschen Amster
dnin cn Haarlem, cn van eeu draad langs deuzelfdeu weg 
tusschen llaurleln en Itutterduui, alsmede voor de llitvoeriug 
van herstellingen eu verbeteringen aau die telegraaflijn tils-
sclicn Amsterdam cn Kotterdam. 

Tcu 12 ure, iu het lokaal van het ministerie van biu-
nenlandsche zaken tc 's Hage: liet bentellen cn verbeteren 
der telegraaflijnen langs deu lihijnspuurweg tusscheu Arn
hem cn de Pruisische grens bij Habbcrich, alsmede laugs 
de staatsspoorwegen tusschen Arnhem eu Kiisehedc, ileu-
gclu eu Almelo, Zutfen en Zwolle, iu twee pereeeleu. 

Teu 12 ure, iu het gemeentehuis te Ziiidhurn: het op
en doorgraven der doode gnteu om de Steeutil (gemeente 
Aduard); het bouwen danruver van eeue vaste huutcu brug.euz. 

Dinsdag 2% M e i . 

Teu 12 ure, in het luknal van het miuistcrie van inariue 
tc 's l lage: het bouwen van eeue lichtwachtcrswouing voor 
tiet l icht , genaamd de Verklikker, op eeu duiu in deu 
Noord-westhoek van Schouwen. 

Ten 1 ure, iu het hotel dc Krouu tc Haarlem: het un
derbuild der ponten eu roeibootcu over 18(17, 1808 eu 1809, 
en het ouderhoud der boorden vau de Itiugvaart over die
zelfde jaren. 

Ten 1 ure in het Koailhuis tc Ouuda: het maken eu stel
len van twoe ijzeren bruggen vuor voetgangers. 

Woensdag, 2 » M e i . 
Ten 12 ure, aau het hoofdbureau der maatschappij tot 

exploitatie vau staatsspoorwegen te 's l lage: het bouwen van 
twee wachterswuuhigeu op het gedeelte van Venlo uaar Kind-
hovcu, ten behoeve van den spoorweg van .Maastricht naar 
Breda, 

Ten 12 ure, iu het Wapen vau Amsterdam te Zaandam: 
het herstellen en verbeteren van deu Zeedijk under liet be
heer van de watersehuppen l'ulder Oostznnii, Westzaau cu 
Asscndclft, alsmede het onderhoud van de dijksperkeu tut 
uit. Februari 18(S8. 

V r i j d a g , 81 M e i . 
Ten l O V j ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 

's Bosch: het verdiepen der haveu te Moerdijk, behooreude 
tot de werkeu vau het llollaudsch Diep, provincie Nuord-
llrabaut. * 

T c u 11 ure iu het logement van 1'. Biilterijs te Middel
burg: eeuige werkeu ter bevordering der aanslibbing vau de 
schorren iu den Hrakuiun , nabij den nieuwen nulder op de 
Kl. •i ue Stelle, bestaande iu; liet leggen vau uric slijk van
gers, ter gezamenlijke lengte vau 2270 c l , het maken vau 
twee daniuicu m de bestaande kreken cu het plaatsen vau 
20,000 strekkende el rijzen Schuttingen of Schennen op de 
land platen. 

Ten I f ure, in het koflijhuis van Zalm te Dordrecht: 
het inakeu en gedurende drie jaren ouderhoudeu van Itc-
slagwcrkeu aau de Noordzijde van het Kilaud de Tien Ge
meten, gelegen in dc rivier het llnriugvliet, « m i e r Zuid-
ItcijVrlaud en (ioudswaard, eu wel langs deu oever vau het 
Vuilegat, alsmede aau de Zuidzijde van genoemd Kilaud 
vóór den dijk vau deu Mnriapolder; — iu e é u perceel. 

Ten 11 ure, iu deu Komein te Kotterdam: liet leveren, 
stellen en iu werking opleveren van ecu Stoompumpwerktuig 
met tocht hooren, iu het daarvoor bestaaude gebouw iu den 
polder de Mijdreehtsche Droogmakerij. 

Ten VÈ ure, anu het gebouw van het prov. bestuur te 
Leeuwardeni lo. het stellen van rijzen schuttingen eu het 
doen van eeuige stroo be plan tiugen iu dc duinen van het 
eiland Schiermonnikoog, cu 2o. het doen van eenige voorzie
ningen mm de oevers cu duinen vau het eilaud Schiermon
nikoog. 

Ten IS ure, iu het lokaal van bet ministerie van biuucul. 
zakeu te 's Hage: het spauueu en ophangen vau eeu draad 
nau dc bestaaude telegraafpalen laugs den Staatsspoorweg 
tusschen Alkmaar eu Nieuwe Diep. 

Ten I ure, iu het gemeentehuis te Nijmegen: het inakeu 
vau ecu gebouw tot vergrootiug van de hoogerc burgerschool. 

Ten 41 ure, aau het Hu testations koflijhuis te Diereu: het 
afbreken van een koetshuis c. a. eu het bouwen van ecu 
Statiouskollijhuis aldaar. 

Z a l e r d n g 1 J u n i . 
Ten M % ure, aan het gebouw van het provinciaal be

stuur te 's-draveuhage: het bouweu vau eeue wachterswouing 
bij dc dubbele valbrug aan het rabat te Gouda. 

Ten I ure, teu studhuizc te l treebt: lo. bet daarstellen 
vau drie stuks ijzeren Werftrappeu. 2o. het maken van ecu 
gedeelte Schoeijiug laugs de \ echt aau den Oord. 

Ten W ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Itreeht: het leveren eu plaatsen van .Meerpalen cn Schoren 
juugs dc Keulsche Vaart iu de proviucie i'trecht, 



90 

Ten S ore, in het logement de Hollaiidsche Tnin te IJs-
selmonde: het houwen van een Steenen Windmolen met 
Scheprad en Balie, onder de gemeente Charlois, aan dc bin
nenzijde vnu den Maasdijk, achter dc Ü o e z c m s l u i s van den 
Polder Varkensoord. 

Ten • ure , op het raadhuis tc Haren: het bouwen van 
eene school te OJimmcn. 

Maandag 3 Jilll i 
Door dc Directie der Ncd. Rhijnspoorwcg-mnatschnppij te 

Utrecht: het maken van ccne loods en een bureau op dc 
Dokliju te Amsterdam. 

Teu l l ' / j ure, aan het irebouw van het prov. bestuur te 
'sHage: het bouwen vnn eene Wnehtcrswoiiing bij de Dub
bele Valbrug aau het ltabat te Gouda. 

Ten l i ' j ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
'sHage: het herstellen der vviuterschndc, ouMnau aan dc 
kade van deu polder de Kleine Hardeuhock, en aau dc bc-
kadiug op de Spicringplaat vau den dam in het gat van deu 
Hnrdeiihoek tot nnn deu dam in het gat van de Haken, ou
der de gemeente Werkendam, provincie Xoordhrabntit. 

Ten I S ure, teu raadhuize té Dordrecht: hel stichten van 
een gebouw bestemd voor het beheer der Gemeeutewerkeu 
met Aanhoorigheden, op te trekken op de daarvoor reeds 
aangelegde Onderheide en Gemetselde funderingen, op den 
boek van het Kromhout eu dc Siut-Jorisbrug tc Dordrecht. 

Teu 3 ure, ten huize vnn tien kastelein linkkcr te 
Uudade , gemeente Alkemade (Zuid-Holland): bet bonwen van 
eeue Kerk met Toren iu Komaaiischeu stijl. 

IIfIIMIau. 4 J u n i . 
Ten f 3 ure, ten huize van den kastelein II. Genus te 

Windemeer, (prov. Groningen): lo. het doen vnu eenige her
stellingen ann de werken van het generale zijlvest. So, Int 
baggeren van 3000 kubieke ellen grond en zuivering van liet 
Damstcrdien van gewassen. 8o. het maken van ecu puur 
nieuwe ebdeuren iu de Groote of Dorpster-zijl en het doen 
van eenige herstellingen aan de onderhoudswerken van u 
uoemd zijlvest. 4o. bet doen van eenige herstellingen i 
ouderhoudVw erken aan het Nlochter- cu Seharmer-zijlvest. 

Woensdae , J u n i . 
Ten 11 ure, Iu het kofïijhuis het Vosje te Amsterdam: 

het herstelleu en tot huisvesting van troepen inrigttiu van 
het linker Paviljoen iu het gebouw Oranje-Nassau, ouder 
het beheer der Genie te Amsterdam. 

fromicri l ; i£ , H . l u i i i . 
In de Vriendschap te Akersloot bij Alkmaar: het bouwen 

eener Kerk met toren en pastorie voor de R. C . gemeente. 
Teu Ï O ure, iu het Gemceiilandshuis van Delfland te 

Delft: Aanbesteding van: a het maken en leggen van ecu 
Rijs- en Steenen hoofd of Dam op het strand bij Loosdiiiueii 
6 de leverantie vau Gecreösotecrde eiken Ribben teu dienste 
der hoofden op Dclflands strand. Hcrbestediug vnu: o het 
vijfjarig onderhoud der Metselwerken aau het Noord 
Zuidspui tc Maassluis, met den Kaaimuur aan de Zuid- < 
Westzijde in en de Stccnenbrug over genoemd Spiliwater, 
benevens de Kaaimuren der Haven aldaar. /; het vijfjarig 
onderhoud der Kroos- eu Diepwerkcn in het Nieuwevvnttr, 
van af de Oranjesluis tot de Waalbrug. 

Ten I S ure, in ecu der lokaleu van het ministerie van 
Hiuuculaudsche zakeu te 's l lage: het maken van het ge
deelte van deu Zuider-Waaldijk hij Bommel, tot den Noor
der-Maasdijk bij Hedcl , van deu spoorweg vau l'trecht naar 
Boxtel. 

I la t iderdac 10 J u n i . 
Ten 1 3 ure, iu een der lokalen van het iniuisteric van 

biuueul. zakeu te 's Hage: het makeu vau deu Oosthavcn-
dam, een gedeelte vau deu Westhaveudam eu van de ha
vengeld , voor dc buitenhaven aan den mond van het kanaal 
door Walcheren bij Vlissiugeu. 

T e u 13 ure, in een der lokalen vau het ministerie van 
biunenl. zaken te 's Hage: het maken vau ccne Beschoeiing, 
Dncd'alveu, het ophoogen van Terreinen en eeuige andere 
werken teu behoeve vnu 's Rijks Stapelplaats iu de gemeente 
Dubbeldam. 

l loinlerrtag 37 J u n i . 
Ten 13 ure, in ecu der lokalen vnu het ministerie van 

Biuoeulaudsche zaken te ' s l lage: het makeu der werken 
tot voltooijiug vau het gedeeitc vau Akkriim tot l*ecuwardcu 
vau deu spoorweg van Arnhem tot Leeuwarden. 

D o n d e r d a g , II J u l i . 
Ten 13 ure, in een der lokalen vau het ministerie van 

biuueulaudsche zaken te 's l lage: het makeu eu stellen vau 
den metalen bovenbouw der brug over de Waal bij Bommel. 

A f l o o p v a n A a n b e s t e d i n g e n . 
Op I S M e i , bij het departement van biuuenlaiidschc za

keu te 'aHagel het spannen en ophangen van vier draden 
aau de bestaande telegraafpalen vau Amsterdam over H i l 
versum uaar Amersfoort; van één draad van Amersfoort 
uaar Zwolle en van Zwolle over Meppel, Steenwijk, Hccreu-
veeu uaar Groningen; alsmede voor den aauleg eener nieuwe 
lijn tnaeehen Lemmer eu Joure, iu ? perccelen Voor het 
le perecel waren zes billetten ingekomen, minste inschrijver 
de lieer II. Jansen te l'trecht voor ƒ 1024; voor het 2e per
ceel zeven biljetten, minste inschrijver de heer G . Smit te 
WUuis, voor ƒ "70; voorliet 8e perceel twee biljetten, minste 
inschrijver de heer R. Westerhof te Zwolle, voor ƒ 815; voor 
het 4e |>ercecl vier biljetten, minste inschrijver dezelfde, 
voor ƒ 1 4 5 ; voor het 5c perceel zes biljetten, minste inschrij
ver i. 11. Kevzer te Leeuwarden, voor /"508; voor het 0c 
perceel vijf biljetten, miuste inschrijver dezelfde voor ƒ 5 8 2 , 
en voor het 7e perceel zeven biljetten, miuste inschrijver dc 
heer R. R. Dijkstra te Joure, voor ƒ 0 7 0 . 

Op 141 Mei te Haarlem: lo. het verrigten van eeuige werk
zaamheden ten behoeve der zeewering op het e ü a u d Marken. 
Miuste inschrijver de heer J . Visser, te Markcu, voor 
J 4088; 2o het makeu vau rijzen hoofden en het verleggen 
eener krib bij dc haven op het eiland Vlieland. Minste in
schrijver dc heer 0. de Jong Oz. J r . , te Ameide, voor ƒ 15,700. 

Op 17 Mei tc Middelburg: lo. het leggen van een ge
metseld iiuoWriuol, ter lengte van 350 strekkende ellen, 
langs de Nurjrüzijde van den Dam en deu Rottcrdaiuschc 
kadV tot bïj 'de' «Punt, (ar vereeniging der aldaar aanwezige 
riojolmonden. Hiervoor ziju vijf iiischrijvingbiljctten ingeko-
i n t ' U , ' i w.: vau de heeren J . van Leeuwen te Yerscke, voor 
j 15,300; W. van Vijc J,.Iz. te Middelburg voor ƒ 15,415 ; J . M , 
van Ditmarste Middelburg v o o r ƒ 1 7 , 8 4 0 ; . ! . Filiate Vlissiiigeu, 
yodr/ ' 17,000 en A-Binders te Hrcskcns, voor ƒ 1 8 , 4 0 0 . Het werk 
is voorioopig gegund aun deu minsten inschrijver den lieer 
van U-Luwen. S?o. Het uitbaggeren van 1000 kub. ellen 
zand in het hari nkaiiaal met de overbrenging daarvan naar 
den znniliuijjjr bij 3c -Mtadsschuur. De twee ingekomen iu
schrijv i iu^fljettcu zijn van dc heeren M . M . ' Vos, voor 
80, c n ^ L F i l i s , voor 04 cent per kub. cl. rlerstgcuoemdeu is 
het w/rk voorioopig t o e g e w e ï c u . 

Op 17 M e i , te Middelburg het afdammen, droogmaken, 
drooghouden cn herstellen der spuisluis naast de beucdciisluis 
tc Sas vau Gent, waarvan aannemer werd dc heer J . Ver-
kuyl Quakkelaar tc Vlissingen, voor ƒ 0 3 0 . 

Op 17 M e i , tc Amsterdam: hcrbestediug van het ecujarig 
onderhoud van de kazernen, stallen, magazijnen euz., te 
Haarlem, onder het beheer der genie. Kén inschrijver en 
deze werd aannemer, zijnde dc heer X . Bakker, tc H o o r n , 
voor de bcgrootiugssom ƒ 8 8 0 0 . 

Op 17 M e ï , tc Groningen: 1. Het verwen vau eenige 
nkademic-jrebouwen ; hierop is ingeschreven door J . W. dc Vries 
ƒ 3 0 4 0 ; Deutgen ƒ 2 0 3 0 en G . J . Kiewiet de Jonge ƒ 2 3 3 5 . 
2. Het opruimen vau dc zink- cu aanbrengen van een lood-
bedekking, enz., vau bet akademicgi bouw; hierop is ingesch te
ven door A. J . vandc Nap f 4130,11. Bleeker ƒ 3424, A. M . 
Robbcrsen f 3270 eu J . l\oor ƒ 3 2 0 0 . 3. Het vernieuwen 
van het koepeldak boven de collegiekniner der anatomie vnu 
de bergplaats voorzaden, enz., iu den landhuishoudkundigen 
tuin; hierop is ingeschreven door H . W. Cones ƒ8891, A . .1. 
van de Nap ƒ 5571 , A. Scheltcus /' 541)0, G. Schuitcina 
ƒ 5 3 3 7 , Ruiling ƒ 5154, T . Bos / 4000. P. B. ten Velt
huis ƒ 4050 cn II.' Oll'riiiga ƒ 45K3; allen aannemers te 
Groningen. 

Op 17 Mei , aau het gebouw van het prov. bestuur te 
Arnhem: het vervangen der houten liggers der doorlaatbrug 
bij l i f t door getrokken ijzeren en het vernieuwen eener sloof 
op een der jukken van de Buiitchrug over de Anstrang in 
den grooO'U weg vnu Doesborgh naar Anholt. Minste in
schrijver dc heer P, Hooijink te l'annerden voor ƒ 2400. 

Op 17 Mei , aau het gebouw vau het prov. bestuur te 
Arnhem: het uitvoeren vau vernieuwingen en herstellingen 
aau de wegen van Doesborgh naar de l'ruis-ische grenzen 
hij Anholt, V.III Apeldoorn naar Voorst, van Zutfen over 
Gorssel naar ILventer, eu van Zutfen over Winterswijk naar 
OedJnk. Minste inschrijvers: le perceel W. K. Burggraven 
te Wisch, voor ƒ 0 5 5 0 . 2c perceel A. Rouwenhorst te Apel
doorn, voor ƒ 4 0 0 0 . 3e perceel W. I'. 1 Amman Jr. te De
venter, voor ƒ 18IK). 4*.' perecel M . .1. Nales te Groenlo, 
voor ƒ4000. 

Op Ift Mei , te l'trecht: het bouwen vnn ecu rgkstele-
graafkantoor. Minste inschrijver was de heer B. Hijnfrank 
aldaar voor ƒ 2 4 , 4 3 7 . 

Op M M e i , te Mouiiikeudaui : het verzwaren en verlioo
gen van twee gedeelten aardeudijk, het leggen van s tc t i -
oeverwerk, steen- eu klinkergloouiigcu, benevens eenige on
derhoudswerken met het leveren van grond en puin, cn zulks 
in 3 perceelen, welke* werkeu zijn aangenomen No. 1. door 
deu heer ('. BlaukevoOrt te Monnikendam voor ƒ 10,500, 
No. 2. door deu heer W. Swetz tc Ilardiiixveld voor ƒ 3Ö00 
en No. 3 mede iluor den beer C. Blaukcvoort. voor f5800. 

Op 30 M e i , aau het locaal van het prov. bestuur tc 
's-Hagc: lo. het doen van eenige vernieuw ingen en herstel
lingen aau het gebouw van 's rijks belastingen te Hellevoet-
sluis, niet het driejarig onderhoud vau dat gebouw, ingaande 
deu Isteu Mei 1867 eu eindigende deu 30steu April 18~0. 
Kr waren twee biljetten ingekomen. De minste inschrijver 
was de heer 1>. Kcrrebiju, tc Hellcvoctsltiis, voor ƒ100 per 
jaar; — 2o. het uitnemen der oude eu het leveren, maken 
(ui iuhangeu van eea paar beiicden-vloeddeureii in de schut
sluis van het kanaal door Voorue te Hellevoetsluis, provin-
cic Zuid-IIoiland. Daarvoor waren zes biljetten ingekomen. 
De minste inschrijver was de lieer A. Bijl (Jz., te Ridder
kerk, voor f 5501. 

Op 23 Mei tc Assen: het bouwen eener hoogerc burgerschool. 
Kr waren vier inschrijviugshillctteu ingekomen, waarvan het 
laagste was dat van deu heer F . .1. Wcsterdijk aldaar, die 
het werk heeft aangenomen voor ƒ 37,840, terwijl de hoogste 
iuschrijvcr was de lieer H . Winters voor ƒ 4 0 , 8 0 0 . 

Advertentiën. 

AANBESTEDING. 
D K BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N 

DORDRECHT, brengen bij deze ter kennisse van 
ilo belanghebbenden , dat op Maandag den 3 
Junij aanstaande, des middags ten Twaalf ure, 
ten Raadhuize der Gemeente, zal plaats hebben 
de Aanbesteding van : 

Het STICHTEN van een G E 
BOT W bestemd voor liet 
beheer «Ier Gemeentewer
ken met Ai l iHOORIG* 
I I , op te trekken op 
«le daarvoor reeds aan^e-
lejftle Onderheide en Ge
metselde Funderingen op 
den hoek van het Krom
hout en «le Sint-Jorl*brug 
te Moordrecht. 

liet Bestek en de Voorwaarden van Aanbeste
ding zullen van 21 Mei aanstaande af, tot den 
dag der Aanbesteding, dagelijks, met uitzonde
ring van de /.omlagen, van des morgens ten 
Negen tot des namiddags ten Vier ure , ter in
zage van de gegadigden liggen op de Secretarie 
en op bet Bureau der Fabricage in de Steeg-
oversloot, bij de Vest, alwaar verdere inlichtin
gen te bekomen zijn. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Zntiirdug den 1 .luiiij des morgens ten 10 ure. 

Dordrecht, den 14 Mei 1S07. 
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 

De Burgemeester, 
D E R A A D T . 

De Secretaris, 
P. V A N DEN I M A N D E L E K . 

iii]NTi:im<.. 
Vrijdag 81 Mei 1807, des middags ten Out i r , 

zal aan het Hulpstationskofh'jhuis tc Dieren, 
worden aanbesteed: 

Het afbreken van een Koetshuis c. a. 
en het bouwen van een Stationskoffïj-
huis aldaar, met de levering der benoo
digde materialen. 

Bestek en teekening liggen aan gezegd llulp-
stationskoffijhuis, van Zatiudag 25 Mei af, ter 
inzage : locale aanwijzing geschiedt Dingsdag 2S Mei 
des middags van (i—7 uur, terwijl nadere i n -
l i i l i t ing gegeven wordt door den Architect BRINK 
E V E R S , te Ellecinn. Brieven franco. 

Een JONG MENSCII, . „ l e r t geruime,, tijd iu de 
Architectuur werkzaam, zag zich gaarne op nieuw 
als OPZIGTER hij Architect .1| 
Adres oude,- letter T bij den Boekhandelaar II T 
«ENDRIKSEN, Hoogstraat, Botterdam. 

II. I.. I : N I.EON ENTIIOVEN, Rue Birmingham 52, 
Chaussóc de Ninove te Brussel, voorheen Société 
DE VII.I.E FRÈRES A. LUBCKÉ E N 0». , fabri
kanten van Locomobiles, Stoomheijen, Cen-
trifugaalpompen, alle soorten van Stoom
machines en ketels, Houtzaag- en Graan
molens, benevens andere werktuigen, maken 
bekend dat de lieer 

A . B R E Ü N I S S E N T R O O S T , 
architect te Sneek, tot bun A G E N T benoemd is , 
voor den verkoop van eveuvermelde voorwerpen 
iu du provinciën Groningen, Friesland, Drenthe 
en Overijssel. 

T e K o o p : 
Een B E C K E R S WATERPAS-INSTRU-

M E N T . nog onlangs gebruikt, niet KIST en 
VOET, en twee ZEI.KI.EZENDE TEI.ESCOOI'-
I IAKENS, als de een paar K R I S T A L L E N DRIE
H O E K E N , de hypotenusa lang (I.:t4 el. Adres 
met franco brieven aan den Hoofd-ingenieur 
S T I I O O T M A N , te 's-Bosch. 

FOLKERS & 0 ° , 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N D E 

t e L O N D E N . 
Ransome's kunstzandsteen voor Bouw

kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , KAPI
TELEN , C O N S O L E N , F R I E Z E N , enz.: alsmede 

V A Z E N , F O N T E I N E N , G E D E N K T E E K E N E N , 
S T A N D B E E L D E N , G R A F T E E K E N E N enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig: teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge
geven, en „aar over te leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten lot restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de verbinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk , die iu 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N , TERRA
C O T T A , K A L K - , 1'Oli'IT.AND-eEM ENT-BEPLEIS
TERING , enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekomiug 
van Stcenkleurcn zijn verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

MOSAIK-TEGELS. 
«<üpbakk(>n Meen. FruiiNt-li Inlii ikiint t. 

Dessins en monsters zijn in verschillende 
kleuren voorbanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel-Hótel (vestibule), 
voor den Huize «Kersbergen" te Zeyst (warande) 
en vele particuliere gebouwen. 

adres. F O L K E R S & C". te Amsterdam. 

Tweede jaargang. N°. 22 

Vn-rbijni ftntM ieder» Zittrdig bij 
II. A . T H I R H E te A r n h e m . 

Hnjs per I aiaid'1 fri»» p. p. / M S . 

1 Juni 1867. 

| M l lMIKr i Iirll 1111 H l JMtflII-
IdrerlutiM tutt i ƒ -.20 pel | ivMei re|et 

eu uur lef el eu eel V 1. 

WEEOLAD voor AECHITECTEÏ, JS&EIIEURS, EABRIKMTEU, AAOTEMERS & WERKBAZEN. 
öitfregeven o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G E N D T J O z . 

Met medewerking vau Dr. T. VAN D0E8BDROH, 0. J. VAN DOORN, J. ö. VAN GKNDT Jr., J. II. LELIMAN, H. LINSE, S. E. W. R00RDA VAN EYSINftA, H. P. VOOEL. 
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IETS OVER DE T E L E G R A F E N . 

Herhaaldelijk is in ons vaderland , in dag- en 
weekbladen. tijdschriften en anderen, gewezen 
op het wenschelijke eener hervorming in ons 
telegraal'wezeii De telegraphic teu onzent is niet 
wat die zijn kon en zijn moet , een middel van 
versnelde gemeenschap voor allen. Zien wij eens 
hoe het daarmede bij sommige onzer naburen 
geschapen staat. Voorbeelden trekken. 

In Zwitserland is het telegraafwezen, evenals 
ten onzent, behalve de telegraafdienst der spoor
wegen , in handen der legeering. Eene binnen
landsche dépêche van 20 woorden , kost. daar naar 
alle plaatsen van het land, een frank, met bij
betaling van '/» frank voor iedere 10 woorden 
meer : hiervoor wordeu de telegrammen bezorgd 
binnen den kring van 1200 ellen, gerekend vau 
het kantoor van aankomst: is de plaats van be
stemming verder verwijderd, dan verzendt de ge
wone brievenpost de dépêche verder. Verlangt de 
afzender de telegram per bode verder verzonden 
te zien, dan betaalt bij voor een voetbode 
frank voor iedere 2400 Ned. ellen distantie, en 
de dubbele prijs voor een bode te paard. 

De Zwitsersche telegraafdienst belast zich ook 
met het doen uitbetalen van gelden op verwij
derde plaatsen, evenals bij ons de postkantoren, 
door de postwissels. Ook dit is een gemak voor 
de ingezetenen , dat wel navolging verdient. Iu 
Zwitserland waren op het einde van 1865, 2430 
Eng. mijlen (a I «•«»•» ellen ieder) telegraalliju in 
werking, met 37I7 mijlen draad; voorts werk
ten er 388 toestellen , in 252 verschillende kan
toren , en waren er 28 bestelkantoren voor dé
pêches. Op iedere 100 vierkante Eng. mijlen 
gronds vond men 14 strekkende mijlen telegraaf
lijn, en een telegraafkantoor op iedere 10.000 
personen. In 1854 was het getal binnenlandsche 
dépêches 109.000, terwijl het cijfer van 1805 
304.000 bedroeg, bij eene opbrengst van 388.378 
franks. De proportie van telegrammen tot brie
ven, werd almede aanzienlijk en voortdurend 
grooter. 

In 1802 was die I dépêche tegen 80 brieven. 
» 1803 » 1 » » 74 » 
<> 1804 » 1 » » 70 » 
» 1805 » 1 » » 00 » 

Hierbij dient te worden aangemerkt, dat bet 
Zwitsersche brieventariel zeer laag gesteld i s , 
zijnde 2 ' / , ets. per brief onder de 0 Eng. mijlen 

5 » i> ) tusschen 0 en 30 mijlen, 
en 7 ' / 2 » i> » boven de 30 Eng. mijlen, 
xijnde 3 Eng. mijlen ongeveer een uur gaans. 

Het Zwitsersche telegraaf- en postwezen heeft 
steeds alle daarvoor uitgegevenu kosten ruin, ge
dekt, en zelfs vrij beduidende revenuen opgeleverd. 
Een goedkoope maar vooral een vrijgevige tele
graafdienst is voor Zwitserland eene zaak van 
grooter gewicht cn grooter nut, dan voor an
dere landen, om de zeer langzame en soms zeer 
bezwaarlijke communicatie per post tusschen 

meerdere plaatsen, die, <>f op zear verschillende 
hoogten liggen , óf slechts langs bijna onbegaan
bare wegen te bereiken zijn. Het geheele tele
graafwezen in Zwitserland staat onder directie 
van den ijverige,, beer Ilipp. 

België heefteen telegraaf-systeen, dat, even
als zijne spoorwegtarieven, als voorbeeld zal strek
ken voor alle natiën, en dus onze aandacht over-
waardig is. Sedert December 1805 toch is de 
prijs van een telegram van 20 woorden in België 
slechts frank. Sedert 1850 staan alle Bel
gische telegraaf-iiirichtingcn onder het beheer 
van de Regeering. Op bet einde van 1805 waren 
aldaar, behalve de spoorweg-telegrafen, 2000 
mijlen lijn in werking, met 5395 Eng. mijlen 
draad en 307 kantoren of bcstelbureaux, waar 
dépêches kunnen bezorgd worden. In België is 
ieder postkantoor en menig spoorwegstation tevens 
een bestelbureau voor telegrapbiscbe dépêches, bui
ten en behalve de 232 kantoren, die uitsluitend 
voor den telegraafdienst aangelegd zijn. Op iedere 
5'/ , vierkante mijl gronds is in België eene 
strekkende mijl telegraaflijn, en een kantoor op 
iedere 15000 inwoners. 

Vau het jaar 1850, toen de telegrafen aan 
aan den Staat kwamen, tot 1804, dat is vóór 
de vermindering van het tarief van 1 frank op 

frank, bedroegen de uitgaven van aankoop 
cn aauleg vau lijnen, werktuigen, enz. enz., 
5.500.000 franks: de ontvangsten 0.700.000 franks, 
gevende alzoo een overschot van 1.200.000 franks ; 
hierbij dient te worden opgemerkt, dat sommige 
lijnen niets opbrachten, maar als lastposten voor 
de overigen moeten worden aangemerkt. Een 
groot gemak voor de ingezetenen is het frankce-
ren eener dépêche , alleen door het gebruik ma
ken van gezegeld papier. Eene dépêche op ge
zegeld papier geschreven, is van zelve gefran
keerd , en wordt dus zonder eenige verdere kos
ten bezorgd binnen den kring van 2000 ellen, 
te rekenen van het kantoor van aankomst, of 
verder per post of per bode. Brengt de afzender 
zijn o)i zegel geschreven telegram aan een bes tol
kantoor, dan wordt die tegen eene kleine verhooging 
onmiddellijk naar het telegraafkantoor gebracht, 
of doet de gewone post dit franco. Voorts wordt 
in België de betaalde prijs var, eene dépêche 
teruggegeven , wanneer die door een of ander 
toeval de plaats van bestemming later bereikt, 
dan zulks met de gewone post bet geval zou 
geweest zijn; ook als de depêche verloren raakt, 
of zoo onjuist wordt overgeseind , dat zij baar 
doel moest missen. Réclames van dien aard ko
men voor, 1 op 5000 verzonden telegrammen. 

Ook deze bepalingen uit de Belgische telgraaf-
regie,„enten verdienen alleszins navolging. 

De geschiedenis der tariel'svennindering voor 
telegrapbiscbe dépêches in België is deze: van 
1850tot'l8U2 was beltarief I i frank VOOrSOwOOrden; 
1802 » 1805 » » » ï • » 20 » 
na 1805 is » » [ I » 20 » 

Iu 1800 , bij bet tarief van I ,{ franc, was 

het aantal dépêches 80,000, 1 dépêche tegen 
218 brieven: in 1805, bij het tarief van 1 
frank, klom het cijfer tot 332,700, zijnde 1 tele
gram op 48 brieven. 
„ l i e t resultaat van lagere tarieven en meer

dere faciliteiten inziende, bracht de administra
tie in December 1805, de prijs van eene dé
pêche op de helft, alzoo j frank, de tegen
woordige prijs. 

De woorden, waarmede die vermindering werd 
aangekondigd , duiden zooveel gezond verstand 
en zulk een' practischen blik aan , dat wij den 
lust niet kunnen weerstaan, die bier te herha
len. — »De hervorming van onzen telegraaf-dienst 
heeft een dubbel doel. Wij wenschen dit mid
del ran gemeenschap binnen het bereik te 
brengen van alle standen der maatschappij , dit 
middel te doen gebruiken in allerlei omstandig
heden van hot leven, de gemeenschap door mid
del der telegraphic eene hoogte te doen bereiken, 
die wij zelve nog niet kunnen nagaan, maar 
waarvan wij ons toch eenig denkbeeld kunnen 
vormen, als we zien welke de resultaten van 
vroegere prijsvermindering waren. Zeer zeker 
verwachten wij ook door een vermeerderd ver
keer op alle lijnen, ook op die tot heden im
productief waren, eene vermeerdering van in
komsten, waarop wij liij het tot heden vigecrende 
tarief, niet durfden rekenen." 

Pruisen's telegraafwezen staat onder het be
heer van een directeur, die verantwoordelijk is 
aan den eersten minister. In vergelijking van 
Nederland, worden de Pruisen goedkoop be
diend. 

De prijs van eene dépêche is daar 40 cents 
als minimum ; over een uniform tarief wordt 
gedacht. Wat een goed ingerichte telegraaf
dienst vermag, is gebleken in den laatsten, 
korten, maar beslissenden oorlog, waarvan reeds 
elders gezegd is: — »dat de verschillende legers 
en zelfs de onderdeden der legers, bestuurd 
werden uit Berli jn, spoediger en zekerder, dan 
dit door renboden, van divisie naar divisie 
ijlende, had kunnen geschieden , even alsof zij 
maar eenige weinige mijlen van elkander ver
wijderd waren." 

Frankrijk heeft in de laatste acht jaren vrij 
wat gedaan ter verbetering van zijn telegraaf
wezen , en de Fransche regeering handelt zeer 
vrijgevig met de uitvinders van werktuigen, die 
bevorderlijk kunnen zijn tot bet nauwkeurig 
en spoedig overseinen van dépêches. De Purij-
selie post-telegraaf heeft schoone uitkomsten ver
kregen door het uniform halt-frank tarief. Bin
nen tien maanden , nadat de prijs eener dépêche 
van een frank, op een halve frank was ver
minderd, is het cijfer der telegrammen vertien
voudigd. 

Iu Engeland, waar hervormingen ook al niet 
zeur spoedig gaan, hinkt men evenals ten on
zent , nog maar zoo wat voort met het oude. 
Krachtige en herhaalde stemmen verheffen zich 



echter luide tegen de bestendiging van het dure 
tarief. Een »biil" tot onderzoek der zaak is 
voor het parlement aanhangig. Dat men zich 
daar niet met halve maatregelen zal laten af
schepen , getuigen de volgende woorden, onlangs 
in een invloedrijk dagblad voorkomende: 

»In vergelijking met het Belgische stelsel, is 
ons telegraafsysteem, of liever ons gebrek aan 
eenig systeem, eene zaak, waarvoor wij ons 
moesten schamen. Niet dat wij het Belgische 
telegraafwezen als volmaakt beschouwen. of dat 
wij eene imitatie daarvan wenscbelijk achten 
voor ons land, in geenen deele! Wij zouden 
ons grootelijks te leur gesteld achten, als wij 
niet zeer spoedig door geheel Groot-Britaniiio. 
langere dépêches dan die van 20 woorden, tot 
een kleinen prijs konden verzenden. Als een 
rijks telegraaf, met een uniform tarief wer
kende , geene dépêches van 00 woorden voor 
zes stuiver van de eene groote stad naar de 
andere in ons land kan doen overmaken, dan 
zien wij geene enkele reden, waarom eene 
particuliere maatschappij dit niet zou mogen 
doen. De tijd der monopoliën is voorbij." 

Hebben wij zoo ter loops gezien hoe het bij 
onze naburen met het telegraafwezen geschapen 
staat, en overal vooruitgang of voorboden van 
hervorming waargenomen , zien wij nu eens hoe 
de zaken van het telegraafwezen in Noord-
Amerika staan. 

In de Vereenigde Staten met hunne 00.000 Eng. 
mijlen telegraaflijn, 1 ' / 2 maal zooveel als die van ge
heel Europa, is de telegraphic nog geheel in han
den van particuliere maatschappijen. De meeste 
concession , patenten of octrooien echter staan op 
het punt van te eindigen , en de maatschappijen 
beijveren z ich , om door het invoeren van de 
meest nauwkeurige en snelwerkende automatische 
druktelegrafen, het veld te behouden tegenover 
de concurreerende maatschappijen, die weldra aller-
wege zullen worden opgericht. Het is zeker, 
dat wij weldra uit Noord-Aineiika van een voor
uitgang tc dezer zake zullen I vu , die alles 
wat in ons werelddeel is voorgevallen, verre ach
ter zich Iaat. 

Eene commissie uit het postwezen heeft den 
aanleg van eene algemeene post-telegraaf voor
gesteld , en zeer onlangs heeft de afgevaardigde 
uit den staat »Jowa," Mr. Kasson, een >bill" aan 
het huis ingediend , waarbij hij den aankoop of 
den aanleg van eene militaire of post-telegraaf 
voorstelt, om die te stellen onder beheer van 
het hrieven-postwezen. Die »bill" is gedrukt aan 
de leden van het Huis van Afgevaardigden rond
gedeeld en ten fine van advies aan de adminis
tratie der posterijen verzonden. Mr. Kasson's 
voorstel omvat den aanleg van eene telegraaf van 
Washington naar Boston, via Baltimore, Phila
delphia, New-York , New-Haven en Springfield, 
met een groot aantal tiisschenstations. Voorts 
bevat die »bill" een voorstel, om een concours 
tot leverantie van telegraafbenoodigdheden, cn 
tot aanleg van ontworpen lijnen uit te schrijven, 
waarbij zal bepaald worden, dat alles van de 
best mogelijke qualiteit moet zijn. Ten derde 
omvat zijn voorstel, het uitlokken en in overwe
ging nemen van proposition van maatschappijen, 
wier octrooi expireert, ten einde hunne lijnen 
aan den Staat te doen overgaan. 

Ten vierde, het verminderen van de tarieven 
der telegrammen, het verbinden der telegraphic 
met het postwezen cn het gebruik der postbe
ambten als employe's van den telegraafdienst. 

Volgens de bepalingen van dit voorstel, zou 
een telegram op gezegeld papier van 3 Ameri-
kaansche cents (ƒ 0.07 ' / J geschreven moeten wor
den ; het minimum van verzending eener dépêche 
zou zijn 10 cents Amcrikaunsch (25 cents IIoll.), 
plus 2 Aruerikaaiische cents voor de bezorging, 
waardoor een telegram op 37 ' / 2 cents Nederlandsch 
zal te staan komen. 

En wat doet nu de Regeering iu wier handen 
de telegraafdienst is in ons kleine land/ Zij 
sukkelt voort op het oude afgebakende pad, laat 
ons 50 cents voor eene dépêche van 20 woorden 
betalen; zelfs tusschen Amsterdam en l'trecht 
b. v., belet en verbiedt de spoorweg-maatschap
pijen, dit tot minder tarief te doen, en verhin
dert in één woord , dat het telegraafwezen hier 
te lande worden kan, seen middel van gemeen
schap, dat binnen bet bereik ligt van alle stan
den, iu allerlei omstandigheden van het leven 
va.i zijn nut doet blijken eu zonder bezwaar 
kan worden toegepast." 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Spoorslaven van Bessemer staal zijn onge
twijfeld bestemd om alle andere soorten te ver
vangen. In de eerste week der maand Mei 1.1., 
zijn te Manchester van wege de «Great Eastern 
Railway Company" proeven genomen, met zoo
danige rails, die tot het uiterste gedreven, en 
dus de vermelding wel waardig zijn. Ue uit
komsten toch, zoowel wat taaiheid en sterkte 
aangaat, waren allenzius voldoende. 

De eerste proef werd genomen door middel 
van dc: hydraulische machine van »Tangije." De 
draagpunten van dc rail waren 3 voeten 0 daim 
Eng. uiteen geplaatst en eeue drukking, gelijk 
staande met 12 ton of 12,000 ki lo , werd daarop 
uitgeoefend , tonder eenige zichtbare doorbuiging. 
De drukking werd daarop tot 20 ton vermeer
derd, zonder eenig gevolg voor de ra i l ; waarna 
die tot 40 ton gebracht werd, de inbuiging was 
toen 1'/, duim en de uitzetting duim En
gelsen. Het laagste brekingsgewicht van een 
dei' talrijk beproefde rails was 54 tonnen, met 
eene doorbuiging van 8'/, Eng. duim. De ma
chine van oTangije" was voor de meeste rails 
niet krachtig genoeg om ze te doen breken. 

De 2 * proef' werd genomen door het neder-
valleu van een gewicht van 20 tonnen van eene 
hoogte van 20 voet De rail werd daarbij ge
plaatst op stalen draagpunten, die 3 voet uit el
kander stonden, en dus op de wijdte van de dwars-
leggers op den spoorweg. 

De grootste doorbuigiug was 2 Eng. duimen, 
de minste 1 • duim. Al de beproefde rails ston
den de proef uitmuntend door. De proefnemer 
nam daarop een stuk van een rail, IS Eng. dui
men lang, en boog die, door middel van de hy
draulische machine, totdat de einden elkander 
raakten, zonder het stuk te kunnen breken. 

De beproefde rails waren gemaakt in de fa
briek van de «Railway Steel and Plant Compa
ny" te Manchester. 

iMech. Magazine). 
— De spoorbaan van Brussel naar Leuven is 

door het bestuur der spoorwegen bij aanneming 
met appelbooinen bepoot. 

B I N N E N L A N D . 

Engineering van 24 Mei j . I. deelt onder het 
opschrift van Company-mongering in Holland een 
brief mede van een zekeren Jansen (zonder voor
letters) wonende Paviljoensgracht n u . 28 te's-Gra
venhage. De redactie deelt dien brief mede as a 
curiosity, apart from its Dutch-English. 

Wat het laatste :iangaat moeten wij erkennen 
dat zulk Engelsen dan ook alleen begrijpelijk is 
voor Hollanders, wanneer zij ten minste zich ge-
noegzameu tijd gunnen zulke wartaal te ontcij
feren. 

Wij zouden dan ook geene melding maken van 
deze nieuw op te richten maatschappij, die van 
10 tot 20 percent winst belooft, wanneer ook 
daarvan hiertelaude iets bekend was. In het 
prospectus worden namen genoemd van mede
werkers, zijnde de heeren: G. Muntauban van 
Swijndregt; de Jong Canker; vau Diggelen; F. 
Sieurverts, I'. Koels, G. Bakhuis, G. van der 
Giessen , D. II. Smith, V. van Haatten, K. Bree-
baaid, G. Simons, van Raaien Verwer, Kingnia, 
C. van der Veen, F. Veltmati, A . Y. Ploos, W. 
Kamp, G. Bosse, G. Smits, Jhr. M . S. Bru in , 
P. Brouwer, A . Y. Breensma, waarvan iets ver
der in het prospectus gezegd wordt: 

«The general agents being engineers will re
ceive the sum for offices expenses with a part i l l 
the benefit of the sale." 

Wij gelooven onze lezers eenen dienst te doen 
door liet prachtige propectus niet even als Engi
neering", verbatim cl literatim mede te deelen en 
zeker zouden wij van het stuk in het geheel 
geene melding maken als wij niet meenden te 
moeten protesteeren tegen den ti tel: 

tïootpang-mongcring in Holland 
waaruit toch zoude blijken dat dusdanige scha-
i'.lierij bij uitnemendheid Hollandsen was. 

s -Gravenhage . Z. M heeft tot adspirant 
ingenieur voor het stoomwezen benoemd W. 
Kouwens. 

— De vestiging van een centraal-spoorweg
station te Amsterdam wordt zeer te recht beschouwd 
als eene levensquaestie voor die hoofdstad, en het 
ligt alzoo in den aard der zaak , dat zij een punt 
van ernstige bespreking in de Amsterdamsche 
dagbladen uitmaakt. 

De Regeering heeft een ontwerp voorgesteld, 
waaruit blijkt, dat zij zich voorstelt, den spoor
weg aanteleggen van den Noorder-IJdijk in zui
delijke r ichting, zoodat het .Voordzeekanaal zal 
moeten worden overbrugd : vervolgens wordt de 
weg voortgezet zuid-oostwaarts, langs het sta
tion van den Roll.-spoorweg naar het Eilands-
gracht en het Open-havenfront, waar het centraal
station voor personen zal worden gevestigd. Van
daar wordt de spoorweg vervolgd langs den Oos-
tei dok-dijk tot in de Stads-rietlanden, waar een 
ceiitraal-goederen-statioii is ontworpen. Uit de 
ter visie gelegde plans blijkt, hoe men sicb voor
stelt, de verbinding met den Rijn-spoorweg te 
maken. 

Iu de Amstcrdamsche-Courant is een belangrijk 
stuk ingezonden, waarin dit ontwerp der Regeering 
breedvoerig en ten krachtigste wordt verdedigd. 
De schrijver laat niet na, te doen opmerken, 
dat in Felix Mirilis en in de Vereeniging Bur-
gerpligt de onderhavige zaak besproken i s : dat 
echter geene noemenswaardige wrijving van denk
beelden heeft plaats gehad en dientengevolge 
het resultaat gering is geweest. 

Amsterdam. Onder het aantal der groote 
maatschappijen tot bevordering der kunst is A R T I 
E T A M I C I T I A E , staande ouder de hooge bescher
ming van Zijne .Majesteit den Koning, een sie
raad voor Nederland. Als eenig in haar soort 
vindt zij nergens baar weerga. In het jaar 1803 
vierde dit kunstenaars-lichaam, haar Z I L V E R E N 

JuBILB, waaruit blijkt dat deze maatschappij in 
1838 is gesticht. Der kunst tot steun, menig 
kunstenaar, weduwe en wees tot voordeel, bloeit 
Arti op bet Rokin alhier bij voortduring en meer 
dan ooit. Bij den aanvang gevestigd in het lokaal, 
dat tot schouwburg van den lieer Duport gediend 
had, en den G R A N D S A I . O N heette, breidde deze 
maatschappij zich herhaalde malen ui t , eu is laat
stelijk door bijvoeging van het logement het Wapen 
van Utrecht, aanmerkelijk vergroot. Deze ver
bouwing werd in 1S50, tengevolge van een con
cours, den bouwmeester J. II. Leliman opgedra
gen, terwijl wij het uit zijn mond nog hooien, 
dat Arti's terrein geen enkele rechte hoek had, 
en Arti's bouwkas uiterst schraal was, cn ge
houden werd, omdat het weduwenfoiids het hoofd
doel van de stichting was. Veelzijdig is hel streven 
van Arti. De kunstenaars hebben hel bewijs ge
leverd, dat zij goede financieinannen ziju, wanl 
het bestuur bestaat, bij uitsluiting, uit altisten , 
die de maatschappij Arti administreeren. 

Blijkens het laatste verslag was het aantal dei 
honoraire leden 115; dat der gewone leden, die 
jaarlijks ƒ 2 5 betalen en rechtop het weduwfonds 
hebben, is 04; dat der buitenleden, die / 1 5 be
talen en evenzoo bij overlijden, hunne vrouwen 
of kinderen uit het weduwfonds, kunnen doen 
trekken, bedroeg 104; terwijl er 819 kunstlie
vende leden a /"15 contributie zijn. 

liet bestuur bestaat thans uit de 1111. Herman 
F. C. ten Kate, voorzitter; C'. Rochussen, vice-
voorzitter; L . Lingeinan, penningmeester en bouw-
coniinissaris; C. Springer, secretaris en P. F. 
Greive, tweede secretaris. 

Verschillende commission staan dat bestuur, 
in de onderafdeelingen van hun beheer, hij, a l s : 
die van het weduwen- eu weezenfonds, over de 
kunstzalen, de bibliotheek, de kunstbeschouwin
gen enz., de gehlleeuing en de societeitszalen, 
terwijl 12 correspondenten der maatschappij ten 
dienste staan , en 09 correspondenten de belan
gen buiten de stad behartigen voor de vereeni
ging tot bevordering van beeldende kunsten, die 
jaarlijks ruim 10 mille schilderijen koopt en deze 
verloot onder het ledental, dat 3000 bedraagt. 

Het weduwen- en weezenfonds heeft thans 
ƒ74.000 nominaal 4U„, inschrijving op bet groot
boek der nationale werkelijke schuld , en deelde 
in 1805 aan 27 trekkenden eene som van 
/'508O uit. 

In het jaar 1805 werd er iu de kunsttalen 
van Art i eene prententoonstelling gehouden, die 
door den graveur J. W. Kaiser aangelegd, in 
4 scholen was ingedeeld, als: de llollandsche en 
Vlaamsehe, de Italiaansehe , de Fransche en de 
lloogduitsche school. Dit jaar houdt men eene 
tentoonstelling van oude schilderijen. 

Verder deed het bestuur 20 kunstbeschouwin
gen, op de daartoe bestemde Donderdagavonden 
plaats hebben, waaronder die der eerste liefheb
bers , als: Klinkhamer, Van Gogh, Van Uzendijk, 
Gruijter, Jac. de Vos, V. d. Kei len , mevr. wed. 
Storm, Guimond, Jonkers, Kaiser , Bosboom, 
Bangert, Splitgerber en het genootschap »Kunst
liefde" te Utrecht. 

De uitgaven liepen over het bedrag van 
/•16735-49) de inkomsten waren ƒ 1 6 8 5 9 . 7 0 , 
zoodat in k ü s bleef als saldo f 124.27. 

De inkomsten van bet weduwen- en weezen
fonds beliepen ƒ 0 5 7 1 . 5 8 5 , de uitgave bijna eene 
gelijke som. Ten voordeele van dat fonds wor
den de welbekende premie-platen verkocht. Er 
zijn nog 25 nummers van die platen voorhanden. 

De maatschappij heeft reeds tweemalen voor 
hare vergrootingen geldleeningen aangegaan. Zij 
waarborgde 5 ' / 0 rente, en voldoet steeds aan 
hare verplichtingen. De aandeelen, ieder groot 
/' 500 , zijn nooit in den handel of aan de beurs 
geweest, en allen bij goede vrienden en belang
stellenden geplaatst. 

Zeer spoedig zal de maatschappij buiten schuld 
zijn. Haar gebouw is 1 V, ton waard. — Een 
der laatste en meest voortreffelijke kunstwerken, 
die de leden kunstschilders kosteloos voortbrach
ten, zijn de historische galerijen in de beide 
kunstzalen, voor de leden en het publiek toegan
kelijk. Deze historie van het vaderland is 
uiterst fraai in voorstelling en decoratief. — Zij 
is leerzaam gelijk de catalogus, die door den 
beer W. J. Hofdijk met talent, getrouwheid eu 
zeer uitvoerige omschrijving van de meest be
langrijke tafereelen, is saanigesteld. Bestond 
zoodanige galerij in bet buitenland, iedereen zou 
ze bij herhaling op iederen zondag bezoeken. Het 
volk toont hier wat minder belang te stellen iu 
zijn eigen geschiedenis en die zijns voorvaders, 
want het bezoek is, naar de bevolking van Am
sterdam gerekend, te gering, en daarom zijn 
deze meesterlijke schilderstukken nog te weinig 
bij het algemeen bekend. De toegang is voor 
liet publiek per persoon a 25 cents. Het volk, 
de handwerksman, zou liet wel gaarne zien, dat 
die prijs werd vermindert, en mocht het bestuur 
daartoe op enkele dagen der week kunnen be
sluiten, dan zal een drukker bezoek volgen. 
De maatschappij Arti strekt Amsterdam en Ne
derland tot sieraad , al ware het maar alleen , 
omdat zij zorgt voor de arme vrouw en het kind 
van den overleden kunstenaar. 

Onder de honoraire leden der maatschappij komen 
voor: 

de heeren llittorf en Bouchet, architecten te 
Parijs; 1'. Bourla (onlangs overleden), architect 
te Antwerpen; L . Canina, architect te Rome; A. 
de Cbateauneuf, architect te Hamburg; L. Roe-
landts en A. J. 1'. Cluysenaar, architecten te (.ent 
en Brussel; en Giuseppi 1'otenti, ingenieur te Pistoja. 

Onder de gewone leden tellen wij , naar den 
datum hunner opneming, de bouwmeesters: 

M . G. Tetar van Elven, J . van Maunk, W. A. 
Froger, J . II. Lel iman, B. de Greet'Jz. en C. 
Outshoorn. 

Onder de buitenleden vinden wij de namen der 
architecten: 

A W. van Dam, J . C. de Leeuw, G. N . Itz, 
T. Romein, J . F . Metzelaar, H. F. G. N . Camp, 
L . II. Ebersonen W . C. van der Waeijen Pi eterszen. 

Men ziet dat deze maatschappij eene groote uit
gebreidheid en veel invloed heeft. Op elk terrein 
der beeldende kunsten ontbreken slechts zeer 
weinigen. Bijna alle kunstschilders, bouwmees
ters, graveurs, beeldhouwers, letterkundigen en 
liefhebbers beijveren zich deze maatschappij en 
haar weldadig doel, zooveel mogelijk te bevoor-
deelen. 

Men zal zich herinneren dat de heer Mon-
gruel in hel verleden jaar op vele plaatsen proef
nemingen heeft gedaan met de zoogenaamde 
atinospherische verlichting. Thans vernemen wij 
dat in de kanongieierij te 's-Gravenhage een 30 
a 40 tal lichten volgens dit stelsel branden en 
dat deze verlichting ook tc Amsterdam in de 
nieuwe stoomzagerij van de heeren Leembruggen 
en van Seldam is toegepast. 

Haarlem. Voor de vacante betrekking van 
hoofdopzichter bij den Haarlemmermeerpolder. 
hebben zich een dertigtal sollicitanten aangemeld, 
waarvan eenigen zijn opgeroepen om voor dijk
graaf en heemraden proeven van bekwaamheid 
af te leggen, waarbij zij door den heer inspec
teur van den waterstaat Beijerinck ondervraagd 
werden. Als resultaat van dit onderzoek kunnen 
wij mededeelen dat de heeren Klink Sterk, bouw
en werktuigkundige 3 ' klasse bij de staatsspoor
wegen, Kok, opzichter van den waterstaat aan 
het Nieuwediep , Scholten, gemeente-bouwmeester 
aan den Helder en Weehuizen , opzichter van den 
waterstaat te Alkmaar, op nieuw zijn opgeroepen 
om uit dit vier tal , na een tweede onderzoek, 
eene keuze te doen. 

Z w o l l e . Het rijk is voornemens om achter 
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het huis van burgerlijke en militaire verzekering 
alhier eene cellulaire gevangenis te bouwen , 
waarvan de kosten, met inbegrip der inwendige 
verbetering van dat huis en de daarstelling eener 
directeurswoning, zijn geraamd op ƒ 1 2 2 , 0 0 0 . 

Schiedam. De commissie uit den stedelykeu 
raad voor de gasfabriek heeft het voorstel ge
daan de prijs van het gas van 14 cents tot 12 
cents per kub. el te verminderen, en het tracte-
ment van den directeur der fabriek, dat thans 
ƒ 1 3 0 0 , met genot van vrije woning, vuur en 
licht, benevens 5°/c, der winsten bedraagt, te ver
noegen tot / 2500 , waardoor de uitkeering der 
5 % van de winst komt te vervallen. Dit voor
stel , dat van bet goede doorzicht der raadscom
missie getuigt, zal in de eerstvolgende zitting 
van den gemeenteraad waarschijnlijk worden aan
genomen. 

Boekbeoordeeling. 

Aesthetica ut' schoonheidskunde, iu losse 
hoofdtrekken, naar uit- eu ïnheemsche bron-
nen voor Nederlanders geschetst dooi- Dr. J. 
Vuu Vloten, hoogleeraar te Deventer. — D e 
venter, A . Ter l imine, 004 bladz. en 4ü in 
deu tekst gedrukte afbeeldingen. 

De uitgave van het bovengenoemde werk bad 
iu de jaren 1863 lot 1865 plaats, zoodat wij het. 
verwijt vau enkelen niet zullen ontgaan met de 
bespreking daarvan te lang gedraald te hebben, 
Maar deze omstandigheid heelt hare nuttige zijde, 
daar wij de hoop hebben hierdoor te bevorderen 
dat nog velen zich dit verdienstelijk werk aan-
schall'cu. Het is , helaas, eene treurige waarheid, 
dat iu Nederland aan de beoefening der aesthe
tic;! weinig gedaan wordt en nog sterker dat zij 
bij velen teu eeneiuale onbekend is. Wi l men 
aanspraak maken op den naam van beschaafd 
nieusch dan wordt algemeene kennis gevorderd , 
en hoe kan men die deelachtig worden, zonder 
het gevoel voor het schoone te louteren en te 
beschaven. De aaukweeking daarvan is in geenen 
deele in strijd met het onderzoek der wetenschap 
en elke poging om het gevoel voor het schoone 
te verlevendigen heeft aanspraak op onze sym
pathie. 

Het werk van den hoogieeraar Van Vloten draagt 
geene sporen van de buitenlandsche bronnen, 
waaraan het ontleend is ; zoowel de inhoud als 
de wijze van behandeling zijn boeiend eu doen 
ons de kundige hand hoogschatten, die zijne bouw-
stollen aan Oeser en Grube's »Briefe au eine 
Jungfrau über die llauptgegenstande der Aesthe-
tik," Humbert de Superville, Ch. Blane en vele an
deren ontleend heeft. 

Om eenig overzicht over het werk te geven , 
deelen wij den korten inhoud daarvan mede. 

I. 's Menschen geestvermogens — aesthetica of 
schoonheidskunde — natuurgevoel en natuurschoon 

II. Natuur- en landschappelijk schoon — wer
king der kleuren. 

UI. Kunstschoon — verbeelding—schoonheid 
en zedenkunde — vrijheid der kunst in 't schep
per harer gewrochten — invloed en werking dei-
kunst — spel, ernst en scherts — verheven- en 
bevalligheid. 

IV en V. Indeeling der kunsten — bouwkunst 
VI. Beeldhouwkunst. 
V i l . Schilderkunst en aanverwanten. 
VIII. Toonkunst — danskunst. 
IX. Dichtkunst en welsprekendheid. 
liet gevoel en de liefde voor de kunst zal den 

architect aansporen de aesthetica te bestudeei en, 
maar ook voor den ingenieur is deze studie on
misbaar , niet alleen omdat zij tot eene beschaafde 
opvoeding behoort, maar ook dooi' de omstandigheid, 
dat bij ons te lande de ingenieurs dikwerf geroe
pen worden om belangrijke bouwwerken uit te voe
ren en zij zich daarbij meer op het terrein van den 
architect bewegen, dan in de bedoeling van hunne 
opleiding ligt. De kennis der aesthetica zal hun 
eene meer juiste opvatting van het wezen dei-
bouwkunst geven, deze kuns! bij hen in meer
der aanzien brengen en hen in staat stellen zich 
van het waarlijk schoone rekenschap te geven. 

Wij wenschen den uitgever een groot debiet 
toe en hopen dat de bcstudeering van het hand
boek van den hoogleeraar Van Vloten den kunstzin 
en het gevoel voor het schoone in Nederland zal 
bevorderen. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur! 
Wij namen uit eeu uwer jongste nummer*, uo. 20, van 

De Opmerker keuuis vau het artikel „Ransome's kunet-
zandsteen" van den heer A . L . vau Gendt; wij stellen hoo
gen jirijs dat een mau vuu wetenschap eu practijk onge
vraagd zijn oordeel heeft uitgesproken over dit uicune mate
riaal, eu het deu lettrs van uw blad doet keuueu als zoowel 
uitmuntende iu fijnheid van textuur als zuiverheid van vorm 
eu daarbij de afwisselende temperatuur van ons luchtgestel 
heeft weerstaan. 

Wij erkennen met den heer A. L , van Gendt de hooge 
prijs der deksteeneu, aau het stationsgebouw „ U i t g e e s t " tot 
procfuemiug geleverd, wanneer door cu beering eene vergelij
king wordtgemauktmet Bremer steen,doch mag hierbij niet uit 
het oog worden verloren, dat voor deze drie deksteeneu twee 
af/ouderlijke mallen ziju vervaardigd die tot geen verder 
gebruik dienstig zijn eu dus de prijs zeer verhoogd hebbeu; 
zij, die door deu prijs mochten worden afgeschrikt om de door 
den heer vau Gendt aangeprezen procfuemiug voort te zet
ten , uemeu wij de vrijheid er op te wijzen, dat voorwerpen 
van bestuandcu vorm, of waar uieuwe vereischt worden, die 
hij herhaling kuuueu gebezigd wordeu, als voor raamkozij-
ueu, kapittelen , balustraden, lij-teu , etc., de prijs aanzien
lijk wordt verminderd, en bij belaugryke levcrant iéu onder
daan de kosten van vervoer uit Eugelaud tot dc plaats der 
bestem n li Dg natuurlijk proportioneel vermindering, doch 
blijven de kosten van verpakking afhankelijk van den vorm 
tier voorwerpen. 

Daar waar bewerkelijke stukkcu met veel versieriugeu wor
den verlaugd, eu het arbeidsloon voor gehouweu steeu eeu 
beletsel is, zal immer vau Ransome's steen eeu voordeelig ge
bruik kunnen gemaakt wordeu. 

F O I . K F . R S & Co. 
Amsterdam, 24 Mei 1867. 

en. 

Aankondigingen 
Maandag $ J u n i . 

Door de Directie der Ned. Rhiinspoonveg-inaatachappij tc 
l'trecht: het maken van eeue loods eu een bureau op de 
Dokliju te Amsterdam. 

Teu fll'/i ure, aan het gebouw vau het prov. bestuur te 
'•Hage; het bouwen vau eeue Wachterswouing bij de Dub
bele Valbrug aau het Kabat te Gouda. 

Ten It'.'j ure, aau het gebouw van het prov. bestuur tc 
'sllage: het hcrstclleu der winterschade, ontstaan aan dc 
kade van deu polder tic Kleine Hardenhoek, eu aau de be-
kading op de Spieringplnat van den dam iu het gat van deu 
Hardenhock tot nnn deu dam iu het gat van de Baken, ou
der dc genieeute Werkendam, provincie Noordbrabant. 

Ten i l ' / a ure, a n u n ^ provinciaal bestuur te 's Graven
hage: het ouderhoud vun de rijkswerken, behoorende tot dc 
veren te Willemsdorp en te 's Graveudeel, van deu dag 
der goedkeuring vau de aaubestcdiug tot eu niet 80 April 
1868. 

Ten i l ' / t ure, aan het provinciaal bestuur te 's Graven
hage: het vernieuwen van drie paar puntdeureu en uitvoeren 
vau eenige verdere werkzaamheden aan de groote inundatie-
of hulpsluis te Dalem. 

Ten 1 2 ure, teu raadhuize te Dordrecht: het stichten vau 
ecu gebouw bestemd voor het beheer der Gemeentewerken 
met Aanhoorigheden, op te trekken op de daarvoor reeds 
aangelegde Otiderheidc cn Gemetselde Funderingen, op deu 
hoek van het Kromhout en dc Sint-Jorisbrug te Dordrecht. 

Ten 1 ure, op het gemeentehuis te Zalt-liommel: het ma
kcu van een gemetseld riool van ccmentsteen, ter lengte 
van U O strekkende ellen, door ecu gedeelte der Gamersche-
en Zandstraat en den tuin van de weduwe A. van Waarden-
bnrg, aan dc Gnmcrsche poort, met daarmede iu verband 
staande werken. 

Ten 8 ure, ten huize van den kastelein C. Bakker te 
Oudadc, gemeente Alkemade (Zuid-Holland): het bouwen vau 
eeue Kerk met Toren in Romaanschen stijl. 

IllnMdag , 4 J u n i . 
Teu 12 ure, ten huize vuu den kastelein 11. Germs te 

Wiiidemeer, (prov. Groningen): lo. het doen van eenige her
stellingen aan de werken van het generale zijlvest. 2o. het 
baggeren van 8000 kubieke ellen grond en zuivering vau het 
Damsterdicp vnn gewassen, .'lo. het maken vnu een paar 
nieuwe ebdeuren in dc Groote of Dorps ter-zijl en het doen 
van eenige herstellingen aan de onderhoudswerken vnu ge
noemd zijlvest. 4o. het doen vnn eenige herstellingen en 
onderhouds-werkeu aan het Sloehtcr- cu Sch arm er-zijlvest. 

Ten 12 ure, aan het gemeentehuis te Angerlo; het ver
der tegen iuscharing en af plas voorzien van de rivierzyde 
des Khedeiischen veerwegs , bij dc elf rijkskribbeu van 1866. 

Woensii i t t i , ft J u n i . 
Ten 11 ure, iu het koffijhuis het Vosje te Amsterdam: 

het herstellen en tot huisvesting van troepen inrigton van 
het linker Paviljoen iu het gebouw Orauje-Nassau, ouder 
het beheer der Genie te Amsterdam. 

I landerdag , 0 . lu i t i . 
l u de Vrieudschap te Akersloot bij Alkmaar: het bouwen 

eener Kerk met toren eu pastorie voor de R. C. gemeente. 
Ten l O ure, iu het Geiuecnlaudshuis vau Delfland te 

Delft: Aaubestcdiug vau: a het maken en leggen van een 
Kijs- eu Steeneu hoofd of Dam op het strand by Lousduiiieu. 
b de leverantie vau Gecreösoteerdc eiken Ribben ten dienste 
der hoofdeu op Delflunds strand. Hcrbestediug van: a het 
vijfjarig onderhond der .Metselwerken aan het Noord- en 
Ztiidspüi te Maassluis, met deu Kaaimuur aau dc Zuid- eu 
Westzijde in eu de Steciicnbrug over genoemd Spui Water, 
beuevens de Kaaimuren der Haven aldaar, b het vy ï jar ig 
ouderhoud der Kroos- cn Diepwerkcn iu het Nicuwewattr, 
vau af de Oranjesluis tot de Waalbrug. 

Teu 12 ure, iu een der lokalen van het miuisterie van 
Biuueulaudsche zaken te 's Hage: het maken vau het ge
deelte van den Zuider-Waaldijk bij Bommel, tot den Noor
der-Maasdijk bij Hedel, van den spoorweg vau Utrecht uaar 
Boxtel. 

Ten 12 ure, op het raadhuis te Leiden: no. 1. het ver
nieuwen der bnig over de Oranjegracht bij deu Ryu, tegen
over het rtreehtsehe veer; uo. 2. idem van eeue brug op de 
Hecreugracht, nabij het Kcrksteegje; uo. 3. het schoonma
ken en invoegen der gemetselde brugwerkeu euz., biuueu 
de stud cu langs de singels, beueveus eeuige vernieuwingen 
duuraau; uo 4. het sehooumakeu, invoegen eu herstellen 
vun de gemetselde wallen; iu drie pereeeleu; no. 5. 
eeuige werkeu aau den wal eu keldermuur laugs de Hoog
straat, met eeue uieuwe leuning. 
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T c » f3 ure, iu het Heerenlogement te Edam, iu tWM 
perceelen: liet verzetten van 400 vierkante ellen stecuglooi-
nng, het vrzwareu eu verhreeden van ltHJ ellen dijkskruiu, 
het bestraten van de kruin van tien Zeedijk te Vuleudain, en 
eenige andere werkzaamheden anu den Zuidpuldcr-Zeedijk. 

Ten ure, aau het proviuciaal bestuur te Haarlem: 
het verdiepeu van eenige gedeelteu van het Noord-I iollandscli 
kanaal. 

V r j d a g , 7 J u n i . 
Teu i ï ure, aau het provinciaal heftuur te Zwolle: het 

maken eener nieuwe ijzeren cn liet wegruimen der oude hou
ten bmg over het Oelerveer nabij den llardeuberg, behoo
rende tot de werken der wegen iu de provincie Overijssel. 

Door de directie der jNederlaudsclie Khijnsjmurwcg-.Maat
schappij te l'trecht: het maken vnu twee waehterswoniiigeii 
bij mijlpaal H9.932 bij Arnhem. 

IMnftdMg, I I J u n i . 
Ten I I ure, iu het gemeentehuis tc Laairnieuwkoop: het 

ainovercn der hestiaude houten brug eu het maken van eeue 
nieuwe steenen brug niet suntie-deureu , gelegen in deu weg 
uuur Gieltjesdorp over de uitwatering van Languien» koop 
naar deu molen. 

W o e n s d a g , 12 J u n i . 
Teu I I ure, iu het gemeentehui'* tc Lekkcrkcrk: lo. het 

leveren cn stellen van een stoommachine, met stoomketels, 
twee schepraderen en verder alles wat tot de volledigheid 
behoort; 2o. het makeu van het machine- cn ketelgebouw, 
schoorsteen , steen kolen bergplaats , enz. 

Ten I S ure, in het hotel van den heer vuu Wageuiugcu 
te Amersfoort: het bouweu van drie woonhuizen aau deu 
Sucster»trautweg aldaar. 

V r i j d a g , 14 J u n i . 
Ten 4 ure, teu huize vuu deu kastelein K. Star te Leer

mens, (Groningen): de vernieuwing en verlaging van den 
bovenbouw der Oosterwijtwcrder-til. 

I londerdag 20 J u n i . 
Teu I S ure, iu een der lokalen van het ministerie vnu 

biuueul. zakeu te 's l lagc: het maken van deu Uosthaveii-
daui, een gedeelte van den Westhaveudnm cu vau de ha-
veugeul, voor de buitenhaven aan den mond \ au het kauaal 
door Walcheren bij Vlissingen. 

Ten IX ure, iu eeu der lokalen vau het ministerie van 
biuueul. zakeu te 's l lage: het maken van eeue Beschoeiing, 
Ducd'alveu, het ophoogen van Terreinen en eenige andere 
werkeu ten behoeve van 's Kijks Stapelplaats iu de gemeente 
Dubbeldam. 

Donderdag 27 J u n i . 
Ten 12 ure, iu eeu der lokalen van het iniuisterie van 

Biuueulaudsche zaken tc 's l lage: het maken der werken 
tot voltooijiug van het gedeeite van Akkrum tot Leeuwarden 
vau den spoorweg van Arnhem tot Leeuwarden. 

Ten 12 ure, aau het ministerie van biuueulaudsche za
ken te 's Graveuhage: het maken van wnchtcrswouiugcu. 
wnchthuizeu, afsluitingen en eenige verdere werkeu op den 
spoorweg van Aleppel naar lleereuveen. 

Donderdag , 4 J u l i . 
Teu 12 ure, iu een der lokalen van het ministerie vau 

hinneuL zaken te 's Huge: het maken van een station te 
Nieuweschans met daartoe behooreudc werkeu en gebouweu, 
teu behoeve vau deu spoorweg van Harlingen naar de Elan-
uoversche grens. 

Donderdag . II J u l i . 
Ten 12 ure, iu eeu der lokalen van het iniuisterie vau 

biuueulaudsche zakeu tc 's l lage: het makeu eu stellen vau 
deu metaleu bovenbouw der brug over dc Waal bij Hommel. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op 2 2 Mei teu raadhuize te Rotterdam de fundering- , 

metsel- en andere werkeu, ter verbouwing cu voltooiing der 
Leuvebrug. De minste inschrijver was ds heer .1. van Leeu
wen , te Kraliugeu, voor de som van / Ü l , 5 h 0 . 

Op 2 3 M e i , aau het .Ministerie vuu Hinuenlaudsche Zakeu 
te 's Hage: Het bouwen van ecu magazijn te Tilburg. Daar
voor waren 0 billetten ingekomen. De minste inschrijver was 
de heer J. l i . Broeders, te Tilburg voor ƒ60,068. Dc hoog
ste inschrijving was ƒ118,000. Daarna is aanbesteed; Het 
bouweu van eeue houten keet voor bureaux op de stapel
plaats nabij Dordrecht. Daarvoor waren zes billetten inge
komen. Dc miustc inschrijver was dc heer A . W. dc Land
graaf, tc Sliedreeht, voor ƒ 4 1 8 9 . 

Op 2 3 M e i , aan het hoofdbureau der Maatschappij t*t 
exploitatie der Staatsspoor wegen te 's Hage : De leveriug vau 
lo. spoorstaven met eindverbindingen eu haakhouteii. ïlo. 
tougbewegingen eu excentrische bewcgiugeu ; 3o. puutstukkcu 
en punten voor piintstukkcn; 4o. dwarsleggers. De minste 
inschrijvers waren: voor perceel 1 , dc heer Itolkow Hognus 
te liouden, voor ƒ71.15; voor perceel 2 , 1ste ged., de heer 
N . Caiubred, tc Molcubeke, voor ƒ 1 1 2 0 . 9 0 ; voor het ge
heel de heer Leun Enthoven, te s llagc , voor ƒ 2 0 , 5 5 7 ; 
voor jjcrccel 3, Istc ged., dc heer (Jambrcil, tc la Kivière 
( B e l g i ë ) , voor J 5250; voor het 2de ged. wareu geen in
schrijvers ingekomen, en voor perceel 4 was de eeuigc in
schrijver de heer Loon Knthoven, te 'sllage, als voor de 
greeueu leggers ƒ 2 . 4 0 eu voor de eiken leggers j 3.90 
per stuk. 

Op 2 4 M e i , aau het iniuisterie van Jiinuciilaudsehc zaken 
tc 'sllage: lo. Het spauneu vau twee draden aau dc bestaande 
palen op de telegraatliju langs deu Rijnspoorweg tusselien 
Rotterdam en Ltrecht eu bet aanbrengen en uitvoeren van 
eeuigc herstellingen aan die lijn. Vau de 7 ingekomen bil-
letteu was de minste inschrijver dc heer 11. Jansen, te 
Ltrecht, \oor ƒ 9 5 0 ; 2o. liet inrichten ten dienste der alge
meene rekenkamer vau het gebouw op den hoek vuu het 
Lange Voorhout eu de Korte kazernestraat te 's Gravenhage. 
\ au dc 9 ingekomen billetten was de minste iuschrgver de 

'j/ ' .Jrè**' van der kamp, te Leiden, voor J 42,014. 
' . ;jOp 27 M e i , aau het Ministerie van Ihnueulaiidsehczaken 

r '•• , 'VliugV: lo. het spannen cn ophangen van twee dradcu 
' «tuil " ö * ht-stuaude palcu op de telegraaflijn lanus den llol-

laudscWüJ IJzeren Spoorweg tusschen Amsterdam en llnar-
leifl A & y ; i u een draad langs dcnzelfdeu weg tusselien Ilnar-
leii^K'itotterdiuii, alsmede dc uitvoering van herstellingen 
en vjVbeteriiigeu aan die tclegraalliju lussehcii Amsterdam en 
Rotterdam, van dc vijf inschrijvers was dc minste de heer 
1*. G . van Dam, te Rotterdam, voor ƒ 1 8 2 8 ; 2o. het her
stellen cn verbeteren der telegraaflijnen langs don Rhijn-
spoorweg tusschen Arnhem en de l'ruissisehc greus bij Hub-

^ ^ ^ r t c f r r ^ s i u e d e langs de staatsspoorwegen tusschen Arnhem 
« n E n s c C h l é , Hengelo en Almelo, Zutphen eu Zwolle, iu 
twee perecehu. Van de drie inschrijvers voor perceel 1 en 
eu vau de vrer voor perceel 11 was de minste de heer L . 
Kzermau, te Zutfheu , voor ƒ 2 9 1 , het 1ste eu 2de perceel 
TOOT ƒ 3 8 0 . 

Advertentiën. 

AANBESTEDING. 
H E T BESTUUR D E R BOUW VEREENIGING 

te A M E R S F O O R T , is voornemens op Woensdag den 
12d™ .liinij 1807. des middags ten 12 ure, in 
liet Hotel van den Heer W . V A N WAOENINGEN 
te Amersfoort, in liet openbaar aan te besteden: 

Het bouwen van l ï l t l i ; 
YVOOMII riSEES aan den 
Soe*ter*traatwey aldaar. 

liet Bestek eu de Teekeningen /uilen ter in
zage liggen van 30 Mei af in liet llótel voor
noemd: terwijl Bestekken voorts legen / 0.75 
verkrijgbaar zijn bij den Heer A. II. V A N C L E E F F , 
Boekdrukker le Amersfoort. 

lie aanwijzing in loco zal plaats hebben deu 
dag vóór de llesleding des namiddags ten 5 ure. 

Inlichtingen op franco aanvrage te bekomen 
bij den Heer .1. .1. VORMER, Architect te Schie
dam, ol' bij den Heer l i . W. VAN BURGSTEEDEN 
te Amersfoort. 

II. I.. E N LEON ENÏIIOVEN, Hue Birmingham 52, 
('liaussóc de Ninove te Brussel, voorbeen Soriélé 
UK VII. LE ERÈRES A. LI HOK l i E N O ' . , fabri
kanten van Locomobiles, Stoomheijen, Cen-
trifugaalpompen, alle soorten van Stoom
machines en ketels, Houtzaag- en Graan
molens , benevens andere werktuigen , maken 
bekend dat dc Heer 

A . B R 2 U M S S E N T R O O S T , 
architect te Snee/;, tot hun AGENT benoemd is , 
voor den verkoop van evenveriuelde voorwerpen 
in de proviucicii Uruninyen, Friesland, Drenthe 
en Overijssel. 

B E C K E R & BUDDINGH 
tc ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmee t - en andere I n s t r u m e n 
t e n voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , O E N A A N L E G 

V A N S P O O K W K Ü K N en O I ' E N D A H K W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

StoomlabiM van Zinkwerken 
tc A R N H E M . 

PRIJSCOURANT V A N D A K V E N S T E R S : 
1.00 X 1.00 Ned. E l in den dag ƒ !).00. 
1.00 X 0.80 » » » » » » 8.37». 
1.00 X 0.75 » » » » » » 8.12 s . 
1.00 X 0.50 )> » » » » » 7.00. 
1.00 X 0.45 » » » » » » ü.50. 
1.00 X 0.40 » » » » » » 0.37 \ 
0.80 X 0.80 » » » » » » 7.50. 
0.80 X 0.75 » » » » » » 7.37". 
0.80 X 0.50 » » » » » » 6.37 s . 
0.80 X 0.45 » » » » » » 6 .12 s . 
0.80 X 0.40 » » » » i. » 5.87' . 
0.75 X 0.75 » » » » » » 7.25. 
0.75 X 0.50 II » i> » « » 6.37 s . 
0.75 X 0.45 » » » » » » 0.10. 
0.75 X 0.40 » » » » » » 5.75. 
0.00 X 0.45 » » » » i> » 5.25. 
0.50 X 0.45 » » » » » » 5 .12 s . 
0.50 X 0.40 » » » » » » 5.00. 
0.45 X 0.45 » » » » » » 4.50. 
0.45 X 0.40 » » » » » » 4.37 s . 
0.40 X 0.40 » » » » » » 4.25. 
Voorts iu alle afmetingen naar evenredigen 

prijs. 

noiiwartikeleii. 
Ondergeteekende beveelt zich aau tot bel li ve

ren van Engelsch gewalsd of geribd elfen ge
kleurd V E N S T Ï r C G L A S , wil en getint mous
seline, mousseline met dubbele teekeningen ge
kleurde middenoiiiemeliten , wil eu gekleurd glas 
loet ornementen in relief, geschilderd en ge
brand vensterglas voor particuliere en publieke ge
bouweu en keiken iu verschillenden slijl eu be
werking; alles van de beste hoedanigheid . 
volgens bestaande ol' volgens op te gevene teeke
ningen. Modellen ziju ter bezichtiging voorhan
den , en bestellingen worden mei zorg en spoed 
uitgevoerd. 

A M S T E R D A M , 00 Amstel (Erwienuiaikt.) 
D. J. VAN DEN BRINK 

FOLKERS & C°, 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N U K 

P.\TEÏÏ(]ÖlRETE-STöNECÖMPv,Lmra» 
te L O IV T) E TNT. 

Ransome's kunstzandsteen voor Bouw
kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , KAPI 
T E E L E N , CONSOI.EN. E R I E Z E N , enz.; alsmede 
V A Z E N . FONTEINEN . G E D E N K T E E K E N E N , 
S T A N D B E E L D E N , t i l l .M T E E K E N E N enz. 

.Modellen zijn bij de Agenten aanwezig; teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag Ier bezichtiging ge
geven, en naar over le leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de vcthinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk , die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
lol herstel van G E B A K K E N STEEN' . TERRA
COTTA . K A L K - . I 'OHTLAND-I E.MENT-BEPLEIS
TERING , enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoming 
van Steenkleuren zijn verschillende Kleurstof
oplossingen verkrijgbaar. 

MOSAIK-TEGELS. 
( U e l i a k k e i i s t e r n . I n i n - i h h i l i r i k i n i t . ) 

Dessins en monsters ziju in verschillende 
kleuren voorbanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel-HÖtel (vestibule), 
voor den Huize ..Kersbergen" te Zeyst(warande) 
cn vele particuliere gebouwen. 

Adres F O L K E R S & C". te Amsterdam. 

B O U W K U N S T . 
liet Bestuur beeft de eer den Inzender van het 

antwoord op bet eerste onderwerp der Prijs
vragen van 1865, en gemerkt: „L'ART EST 
DIFFICILE", bekend te maken, dal hem als 
AC'CESSIT zal worden toegekend hel Getuig
schrift der Maatschappij met honderd vijf
tig gulden premie, tegen teruggave van de 
gekleurde teekeningen eu op voorwaarde dat der 
.Maatschappij, ingevolge art. .'19 en 40 der wet, 
in vrijen eigendom de bij het ontwerp overgelegde 
kleine teekeningen iu lijnen worden afgestaan. 
Bijaldien de Inzender zich met dit besluit ver-
eenigt, wordt zijne schriftelijke magtiging tol 
opening van deu naaiubrief ingewacht bij den 

Bestuurder-Secretaris 
A M S T E R D A M , 23 A p r i l 1 8 6 7 . .1. II. L E L I M A N . 

NB. liet archief en secretariaat der Maat
schappij voornoemd is na 1 Mei 1867 
gevestigd in de Wijde Kapelsteeg hij het 
Bokin, Baart E iX". 131. Aan dat adres 
worden voortaan alle pakketten ingewacht. 

Namens het bestuur, 
De Secretaris, 

J. 11. L E L I M A N . 

A L B U M 
UOÜWKUNDIGE S C H E T S E N E N O N T W E R P E N . 

3° Serie of Deel; prijs vijftien gulden 
a contant; 30 platen, titelblad, tekst enz. 

Uitgegeven ilour rn ouder redactie uu .1. II. LELIMAN. 

De redactie heeft de eer- te berichten, dat ge
noemd Album deu Inteekenaars is toegezonden. 
Heeren kunstvrienden worden beleefd verzocht, 
de Exemplaren der 1' bel l i , iu bun bezit, zoo 
spoedig mogelijk aan den ondergeteekende te wil
len r.ïtourneeren. Nog enkele Exemplaren van bet 
coinpleete derde deel zijn disponibel. 

De Redactie voornoemd, 
A M S T E I I D A M , 27 Mei 1807. J. II. L E L I M A N . 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME.—lloofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S Sr C . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

Tweede jaargang. N°. 23 

trr«hijal tfitttU iralrrri Iittnlig bij 
II. A . T H I E M E l e A r n h e m . 

I'rijN per .'I miaodeo franco p. f. f t.'i'.. 

8 Juni 1867. 

lu ibutiecrl lick mor tti j » r | » ( . 
Mitrliiliéi tut t i / p i ( t i m u np\ 

m f -.<5 nu » p l ei « • I*. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, HaEHEÏÏES, FABEIKAITEIT, A A O E M E m WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G K N D T JGrz . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURG!!, C. J. VAN DOOKN, J. (i. VAN ÖENDT Jr., J. H. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. KOORDA VAN EÏSINGA, H. P. VOGEL, 

DE 500"" VERGADERING DER VEREENIGING 
ABC1I1TECTUBA KT AMKITÏM, DEN 

8««» MEI 1807 H E R D A C H T , DOOR 
H A R E N VOORZITTER-HONORAIR 

J. II. I . K I . I M A N . 

Zeer geachte vrienden cn medeleden l 
Wij vieren feest. Een feest, gewichtig in 

velerlei opzicht; een feest voor ons allen van 
hooge beteekenis, bijzonder belangrijk voor de 
slichtei-s dezer Vereeniging, en voor hen die de 
wekelijksche bijeenkomsten sedert hare oprichting 
iu 1850, zoo getrouw mogelijk hebben bijge
woond. Als elders een dergelijk feest tc vieren 
ware, dan zou men wellicht met muziek en 
trom , niet feestdiscb en bal , niet open baarheid 
en groote woorden de groote menigte zijn le 
gemoot getreden. In onzen vriendenkring hech
ten wij aan eenvoud en kalmte. Altijd , als ik 
het genoegen had de vergaderingen bij te wonen, 
stelde ik den goeden cordialen geest der leden 
op prijs. Ik heb ditmaal het woord gevraagd, 
ten einde onzen vnendschapszin op onze 500""' 
Vergadering te versterken. Weest zoo goed en 
hoor mij eene wijl met dezelfde toegenegenheid 
als waarmede gij mij , zoo dikwerf als ik tot u 
sprak, hebt vereerd. Mijn woord loopt over 
onzen werkkring, 't Is kort en welgemeend. 

De architectuur is zeker van al hare zuster
kunsten de oudste, de meest nuttige en noodige, 
in elk geval ze is onontbeerlijk. Zonder baar 
ware geen maatschappelijk leven mogelijk. De 
muurschilderingen, de schilderijen, de reliefs, 
de standbeelden, het beeldhouw-, graveer- cn 
inarmerwerk , liet gieten van metalen zijn naar 
waarheid slechts enkele der edelste bestanddee
len van cVn geheel en dat geheel wordt dooi
de bouwkunst beheerscht en gerangschikt. Wan
neer toch de kunstschilder en de beeldhouwer 
tot de beschaving, de weelde en de verma
ken der natiën bijdragen , of het geloof en 
den roem van volken trachten te bestendigen en 
te vereeuwigen, dan voegt de bouwmeester aan 
deze algemeene roeping eene bijzondere, om 
namelijk in directed zin aan cle behoeften des 
levens en der menschheid tc voldoen. Hetzij bij 
zich bezig houdt niet het concipieeren van een 
tempel of van een schouwburg; hetzij hij wonin
gen of inrichtingen voor verschillende maatschap
pelijke standen en voor velerlei doel en bestem
ming ontwerpt en opbouwt, of wel dat bij ves
tingen , forten en bruggen ter verdediging van 
zijn vaderland bouwt en verbetert; hetzij hij 
bergplaatsen of schatkamers voor dc publieke 
rijkdommen ontwerpt of gebouwen en werkplaat
sen sticht, waar de iiijvcrbeidsvoortbrengselen 
gemaakt en ten toon gesteld worden; hetzij dat 
de bouwmeester eenvoudige en schier onopge
merkte constructiën voortbrengt, ter plaatse waai
de landbouw als onze gezonde en voorzienige 
voedster zetelt, hij is en blijft een nuttig inenseh 
voor de samenleving. 

Het grootere nut of liever het alledaagsche 
dat onze kunst insluit , brengt het mee dat 
de bouwkunst, die van alle kunsten de aan
dacht der groote menigte belaas! het minst tot 
zich trekt, te weinig geëerd en onrechtmatig 
beneden hare zusterkunsten wordt gewaardeerd. 
Die grief vindt haren oorsprong in hetfeit, datde 
glans en de bescherming die de bouwkunst be
hoorde te genieten, door hare mededingende en 
zusterkunsten als het ware worden weggenomen en 
opgeslurpt. Wat ik daar zeide , geachte vrienden , 
is eene wel bekende waarheid , voortspruitende uit 
een bij ons allen aanwezigen lust of neiging naar 
datgene, wat ons medeslcept en schittert of ons 
vermaakt, naar datgene wat vleit of de zinnen 
streelt , ons voor een oogenblik begoochelt en 
daarentegen tot zekere mate onverschillig cn 
koud, dnt is liefdeloos doet zijn voor alles, wat 
direct onmisbaar is en ons tot itagelijkscb nut ver
strekt. Ziedaar eene der redenen, waarom de 
bouwkunst te vaak slechts als een nuttig handwerk 
wordt erkend en er zich zoovele cn velerlei 
moei el ijk heden in cle pructi jk opdoen , welker 
oplossing moest mede brengen, dat de gewroch
ten van bouwkunstenaren minstens gelijke waar* 
deering werden waardig geacht, als dikwerf 
aau de toon-, dicht , schilder-, graveer- en 
beeldhouwkunst te beurt valt. Laat de bouw
kunstenaars zich de gedachten verstompen, laat 
ze hun artistiek gevoel, hunne wetenschap en 
ondervinding, hun brein uitputten cn alles toe
passen , wat zij met de grootste krachtsinspan
ning hebben weten te ontdekken en lecren ken
nen ; laat hen met een Jobs geduld al de 
monumenten der aarde stuk voor stuk ontleden ; 
laat hen gebouwen stichten, restauraeren cn 
reoonstruceren , niemand zal , — behalve enkele 
kenners en waarlijk belangstellende vrienden, — 
hun dank zeggen voor de meermalen bovemnen-
schelijke pogingen , die zij in het werk hebben 
moeten stellen, om het nederige resultaat te 
verkrijgen , dat het volk tastbaar is voorgelegd 
geworden. 

Laat de bouwmeesters zich door hunne wer
ken bekend maken of den roem van hunne 
sedert lang afgestorvene confraters hernieuwen 
en in vele gevallen verhoogen; wie zegt er bun 
dank voor.' Laat de architecten monumenten 
ontwerpen en opbouwen voor deu eeredienst, 
het onderwijs. de liefdadigheid , het recht, het 
vermaak en wat men maar w i l , hoe velen zullen 
er zi jn, die het groote en heilige belang der 
bouwkunst weten saam te voegen met het doel 
des gebouws / Hoe velen zullen er zijn, die eene 
zoodanige diepe kennis door de macht van het 
genie weten te ontwikkelen en toe tc passen, 
dat zij werkelijk kunstgewrochten voortbrengen 
en hun bouwplan voortreffelijk weten .-aam te 
stellen. Kortaf, wanneer die kennis, dat kunst
vermogen geschikt zal zijn tot het ontwer
pen en oprichten van een fraai doelmatig ge
bouw , dat altijd aan zoovele en verschillende 

maatschappelijke en kunst-voorwaarden moet be
antwoorden , dan moet de wetenschap met het 
genie hand aan hand gaan, dan moet iedere 
vorm frisclihcid ademen, en ieder onderdeel een 
kunstgehcim bevatten ; dan moet het volk mee
praten en eene nationale bouwkunst aan de 
band doen. 

En toch zijn alle bouwkunstenaren geroepen 
om hunne kunst, hun land tot eer te verstrek
ken. Hoe daar blijk van te geven ? Wij willen 
iets noemen. Laat ze op eenige tentoonstelling de 
vruchten van hun ernstig en afgezonderd studeeren 
voor deskundigen en leeken ter beschouwing 
stellen , of laat de bouwmeesters aan het groote 
publiek doen zien, dat hun de wetenschap 
en de kunstproducten der Grieken, der Ro
meinen, der Gothen, der Renaissancisten en 
zelfs der Arabieren eu Wandalen niet onnut zijn 
geweest. Laat ze het desnooclig toonen , dat zij aan 
Parthenon, het portiek van Octavius, de tempels 
van Neptunus, van Venus en van Rome, de 
triomfbogen van Marius en Trajanus, bet Kolos-
seum cn de schoone kerken of andere gebou
wen der aarde, de juiste waarde weten toe te 
kennen. 

En afdalende tot op deze dagen vraag ik :waar-
oin zijn er slechts enkelen, die ons het resultaat 
hunner studiën en denkbeelden ter genieting bren
gen? Waarom zijn zoovelen terughoudend ? Is het 
modestie.' of ziju zij bang te worden geoordeeld 
Waarom , zeg bet mij'! Zullen wy niet door deze 
verregaande lusteloosheid een bewijs van gemis 
aan belangstelling in ons kunstvak geven, en 
boe mogen wij dan opmerkzaamheid van bet pu
bliek vragen en afvergen, als de beoefenaren van 
eenig kunstvak niet zelf en ieder op zijn manier, 
dat publiek willen inlichten en leiden? Dat niet in 
persoon of met werk voor den dag komen, waar 
het past, maakt dat de menigte stilzwijgend uit 
elkander gaat, gevoelloos blijft, zelfs voor de 
meest doeltreffende opvattingen en ontwerpen, 
en zich bijna de moeite niet getroost de oogen 
op te slaan, om bouwkunstige teekeningen in l i j 
nen, of met kleurtinten voor den oiiingevvijden 
verduidelijkt, met belangstellende aandacht te 
bezien en te Lee ren verstaan. 

Meermalen heb ik de strenge terughouding van 
zoovele knappe mannen bejammerd, en wel voorna
melijk van hen, die uit den aard van hunnen werk
kring en maatschappelijke positie, in de gelegen
heid waren , het bouwvak of een bouwstijl iu pu
blieke waardeering te doen toenemen. Ik erken, dat 
veler bestemming eu lot in het bouwkunstig leven, 
tot mijne diepe smart, als bezaaid is met door
nen en hindernissen , en zuo er slechts aan en
kelen eenige onderscheiding te beurt val t , bet is 
zoo zelden, dat zij daarenboven maatschappelijk 
geluk en welvaart genieten, op welke zij evengoed 
recht hadden als ieder kunstschilder ol' beeldhou
wer, die bet een of ander, naar natuur en model 
gekopieerde, tafereel of beeld maakt, en dit voor 
hooge sommen gelds verkoopt. 
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ViTRivius heeft het met gouden letteren op 
marmeren tafelen neergeschreven, dat een bouw
kunstenaar een groote adeldom van geest en ziel 
moet hebben ; dat bij niet terughoudend of ge
heim mag wezen cn geen werk mag afbedelen, 
maar behoort te wachten totdat men zijne hulp noo
dig beeft en hem belast, zich met dit of dat werk 
te willen onledig houden. Vele bouwmeesters hou
den die voorschriften (link en nauwkeurig in 
't oog, maar om het vlakweg te zeggen, beschouw 
ik al degenen, die liet tegendeel doen en deze 
wijze les minachten, als onwaardige beoefenaars eener kunst, die zeer ver buiten de industricelc 
en mercantile fincsscn onzer dagen staat en be
hoort tc blijven staan. 

't Is ongelukkig voor de bouwkunst dat er nog te 
velen zijn, die de voorschriften van V I T R I V I U S 

te weinig in het oog houden, cn of zij liet noo
dig hebben of niet, cene soort van koopmanskracht 
en ijver weten tc ontwikkelen, die zij van liet 
grootste deel der handeldrijvende cn neringdoende 
menschbeid schijnen geërfd te hebben. Met be
hulp van een paar vrienden cn beschermers, 
zelfs met ongeloofelijke gedweeheid cn opoffering, 
spannen zij hunne netten en vangen daarmede 
niet zelden het vette der aarde cn het meest 
voordcelige voor dc neuzen van zoogenaamde af-
wachters weg. 

Dikwijls worden dergelijke handelingen , ik wil 
ze hier als der kunst nadcclige gedragingen aan
duiden , naar waaide beloond; maar wat doet het 
cr toe of wij menschen klagen als onze klacht 
niet wordt gehoord. Niet weinigen slagen er des
niettegenstaande aanvankelijk in om den nederigen 
kunstbroeder, die tot hulp en bescherming slechts 
zijn eigen kunde cn persoonlijkheid heeft, verre 
van zich te verwijderen, j a , niet zelden in een 
onzuiver daglicht te stellen. Twijfel niet, mijne 
vrienden, aan de waarheid dezer bewering. Ik 
hoop niet dat gij ooit in uwen werkkring ver
driet zult hebben, maar mocht gij bet tegendeel 
ondervinden, welnu denk cr om, dat cr ook in 
ons land lieden zijn, die het stelsel van protectie 
voor bijzondere personen liefhebben en alles doen 
wat zij niet mogen doen om dit tc helpen be
vorderen. Die lieden zijn lastig cn vervelend. 
Eene pen of een mond, die een cliënt onwaardig op
hemelt of oordeelt, is in onzen tijd evenmin duur 
als zeldzaam. De pers is vrij. Dc mensch even-
zoo, maar in deze zou beperking van vrijheid 
der kunst zelfs voordeelig zijn. Op die wijze en 
door die middelen, baant zich menig bouwkun
dige ccn weg, die met bet wezen der kunst 
niets gemeens heeft of mag hebben. Door die 
toedracht wordt hi j , die de zedelijke beginselen 
der kunst zijner keuze, met zijn artistiek gevoel 
en de voorwaarden hem gesteld , weet te vcr-
ecnen, niet zelden verongelijkt, c n , zooniet in 
kommer gebracht, dan toch zal hij den moed 
verliezen en tot cene zekere lusteloosheid ver
vallen. Zonder nu op te sporen of u mede te 
deelen, wat alle dagen gebeurt cn waarvan een 
ieder meer dan eens heeft gehoord, wi l ik 
liever aannemen, dat bij slot van rekening, de 
man van werkelijke verdiensten altijd zegepraalt, 
vooral als hij buiten cn behalve dc voldoening 
aan zijn zedelijk gevoel, niet te veel op het pc-
cunieel terrein behoeft acht te slaan. Er bestaat 
niettemin eene onomstootelijkc waarheid voor ons 
allen. Ze is deze. Kunstwerken van belang, die 
veel studie en tijd eischen, bouwwerken van bui-
tengewoncn aard, inspanning cn groote verant
woordelijkheid ; werken die de beste jaren van 
ons leven vorderen, brengen in ons land te wei
nige cn te geringe voordeelen op, althans nooit 
dezulke als b. v. van den kunstschilder, die tot 
zelfs eenig caricatuur, hetzij een aap , op eene 
viool spelende of op con ezel rijdende , weet 
saam te stellen cn zoodanig produkt van zijn 
genie, — in eenige uren afgemaakt, — duur 
verkoopt. En dan, mijne vrienden, wat al arti
kelen en wat al bepalingen heeft dc wetgever 
voor den bouwmeester niet gemaakt. Eene ver
antwoordelijkheid met bare gevolgen, die menig 
achtingswaardig man, hoog in de publieke ach
ting aangeschreven cn volop in de eerbewijzen der 
wereld dcelcnde, tot voor dc deuren der gevan
genis deed brengen en menigeen reeds vroeg 
ten grave kan doen dalen. 

Wij menschen maken het ons vaak tc moeilijk 
in vergelijking van dc dieren. Er is in dc kunst 
geen roem of achting denkbaar of zij is zeer be
perkt. Geen inkomsten, rijkdommen of buiten
gewone welvaart zijn tc verkrijgen , of zij zijn 
betrekkelijk gering; maar wel zijn groote geva
ren, allerlei worstelingen cn misrekeningen het 
erfdeel des bouwmeesters. En ondanks dit ver

schijnsel zeg ik het met bescheidenheid en zonder 
voorbehoud, dat de bouwkunst nooit beter in 
hare beoefenaars vertegenwoordigd is geweest dan 
juist heden in onze dwangvrije dagen. 

Die voorspoed, dat verschil in richting, op
vatting en uitvoering; die artistieke z in , dat 
esthetisch gevoel, die kennis der oudheid , dat 
zoeken en streven naar het nieuwe, moderne 
en betere, die reusachtige vooruitgang in be
schaving cn industrie, en wat al niet meer, is 
men dat alles niet voor een zeer groot deel ver
schuldigd aan vroegere godsdienstige en politieke 
woelzieke geestdrijverijen, van deze en gene natie 
of partij; dankt men dat alles niet aan de voor
uitgaande wetenschap, wars van onverdraagzaam
heid; aan de verandering des maatschappelijken en 
godsdienstigen levens en aan den uitgebrciden , 
steeds toencmenden en vrijen handelsgeest, die 
meer algemeene welvaart en ontwikkeling aan
brengt? Toen de mcnschclijke maatschappij het 
weldadige van dat alles deelachtig was geworden , 
toen was het vrije oogenblik van bouwen en den
ken cn handelen gekomen. Wij danken zeer vele 
van die paleizen, die kerken, die zieken- en 
weldadigheidsgcsticliten, die reuzenbouwwerken, 
kortom alles wat wij bezitten, voornamelijk aan 
den lieven vrede, aan den goeden gang in den 
Staat en van dc Godsdienst, in de kunst en 
handelszaken ; wij danken dat alles aan den zelf
standigen geest des volks, die in ons land sedert 
ruim drie eeuwen heerscht. 

In dc middeleeuwen wedijverden dc gemeenten, 
de edelen cn dc rijken der kleine staten met 
cn tegen elkander; dat wedijveren moest nood
wendig naijver opwekken en heeft ons o. a. dc 
heerlijke monumenten opgeleverd: van Rome, 
Florence, Venet ië , Pisa , Genua, de Hanzesteden 
cn nog honderd anderen meer. Maar de middel
eeuwen, de tijd der leenplichtigheid en de macht 
van enkele personen en gemeenten, verdwenen 
en streken de vlag voor den politiekcn degen 
van een Karei de Vijfden ; zij streken de vlag 
voor de slachters van zijn zoon en voor de bijl 
van Richelieu. Sombere en afgrijselijke herinne
ringen en werktuigen , die de geschiedenis met 
ri l l ing in het geheugen terugroept. Het was 
vooral Frankrijk, dat aan de wereld wetten ter 
naleving gaf. —• Weten wij het niet, dat de ko
ninklijke macht door dc geestelijke kracht gehol
pen , die zij op hare beurt ondersteunde , op een 
schavot kwam te vallen ; weten wij het niet, dat 
de dag aanbrak, waarop Lodewijk XIV durfde 
zeggen: *>I)e staat ben ik." Alles wat niet on
middellijk den troon diende, alles wat hem niet 
wist te vleien, moest worden en werd in wer
kelijkheid verguisd. Dat vroegere koningschap — 
zoo wereldlijk als geestelijk — bekommerde zich 
weinig om het welzijn der inwoners; met het 
geld van het volk werden de noodzakelijke be
lastingen tot onderhoud van de legers en kerken 
en kloosters betaald, als noodig zijnde om dc 
onbeschaamdheid te straffen van ben, die zich 
enkele aanmerkingen veroorloofden of handelin
gen verrichtten , die in strijd met de bedoeling 
van het toenmalig staats- en kerkelijk bestuur 
waren. Dat geld diende om handelingen ten 
uitvoer tc brengen, die ten nadeele en tot spijt 
der geheele wereld waren. Het werd verkwist 
met het oprichten van prachtige en wulpsche 
verblijven , waar zich de macht der natie en van den 
godsdienst vestigde, die enkel door den persoon 
des konings of door den persoon der kerk werd 
vertegenwoordigd. Dat geld werd gebruikt tot 
het vervaardigen cn verfraaien van die groote 
kerken, onder welker gewelven de overwonnen 
ijverzucht van zoovclen aangroeide met het treu
rig voorwendsel: God te verheerlijken. Dit was 
der kunst voordeelig, maar dat voordeel was 
beperkt cn omdat alles, wat der hoogste macht j 
aanging een prive-eigendom was, maakten er 
slechts eenige bevoorrechten hunne rekening mede. 
De God der liefde, die alles regeert, laat zich 
niet bedriegen. Dc massa was en bleef dom, ge
voelloos cn verwijderd ; zi j , die niet door een 
straal uit dc hcerschendc star verwarmd waren , 
sleurden met de menigte voort; tc nauwernood 
konden zij voorzien in hun dagclijksch brood, en 
wat achting cn aanzien betrof, daar viel in het 
geheel niet aan te denken, tenzij men een gun
steling was, of een beschermheer had. De oud
heid heeft eene zaak met onze dagen gemeen , 
want Hans kwam toen cn komt niet zelden nog 
door zijne verregaande woelig- cn domheid voort. 

Eindelijk wierp een stortvloed van nieuwe be
grippen van goede cn eerlijke menschen cn wen
schen alles omver. Een stortvloed, die achter 
de dijken van zelfzucht en ijdelheid was aange

groeid , overdekte menig land, en kwam zelfs tot 
het onze. Die stortvloed verwarde goed en 
kwaad, veranderde van gedaante naarmate zij dit 
meer of min noodig had , vatte vuur bij de minste 
wrijving op haren gang, werd eene lava en zelfs 
een brandstapel voor de oude samenleving, waar
uit de nieuwe mensch als een verjongde Phoenix, 
krachtig, levendig en herschapen te voorschijn 
trad. Maar wat gebeurde? Eene doortastende 
stoute hand kwam tc midden dezer elementen, die 
elkander onderling vernietigden, zich op de velden 
van Egypte .vestigen , alwaar de bouwvallen als 
opeen waren gehoopt. (Wordt vervolgd.) 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. In de zitting van den ge
meenteraad van 4 dezer is o. a. ingekomen eeu 
tweeledig voorstel van Burgemeester en Wethou
ders nopens de verbreeding van het Hofpoortje. 

Het belangrijk voorstel van Burgemeester en 
Wethouders omtrent het aanleggen van eene 
waterleiding ten behoeve der gemeente , in ver
band met al dc daartoe betrekkelijke adressen 
en de deswege door den generaal-ingenieur Del
prat uitgebrachte rapporten , gaf tot zeer lang
durige en uitccnloupende discussie aanleiding, 
voor een groot deel toe te schrijven aan een in 
het begin iter zitting ingekomen adres van den 
civiel-ingenieur Maas Geesteranus, waarbij hij op 
vele technische gronden eene aanbieding doet 
tot het maken van eene waterleiding met toe
passing van het stelsel tot zuivering van drink
water door organische stollen. 

De Voorzitter meende nu dat eerst moest wor
den nitgemaakt, of het wel met de billijkheid 
strookte den beer Maas Geesteranus als inschrij
ver toe te laten, alvorens tot de beoordeeling 
van bet praeadvies van Burgemeester en Wet
houders over te gaan. 

Verschillende leden waren van gevoelen, dat 
in het praeadvies op de meest stellige wijze lag 
opgesloten , dat de heeren De Veer c. s. en Har
denbroek c. s. aan de gestelde voorwaarden niet 
hadden voldaan, zoodat het nu rationeel zou zijn 
opnieuw eene inschrijving naar de concessie 
open te stellen, tc meer omdat men dan cene 
inschrijving zooals die van den heer Maas Gees
teranus in het verschiet had. 

De heer Scbuurbecque Bocije stelde eene motie 
van orde voor, om de gedane inschrijvingen te 
verklaren niet te voldoen aan de gestelde voor
waarden en nieuwe inschrijvingen open te stellen 
op zoodanige voorwaarden, als de Raad noodig 
zal oordeelen. De heer Eyssell wilde zoover 
niet gaan cn deed het voorstel, om elke beslis
sing over de waterleiding te verdagen gedurende 
twee maanden, zoodat voor het publiek opnieuw 
dc inschrijving zou zijn opengesteld. Beide mo
tion van orde werden fel bestreden door den 
Voorzitter, die in de aanneming den doodslag 
van de duinwaterleiding voorzag. De slotsom 
was dat beide motiën werden verworpen, waarop 
de Voorzitter bet prae-advics zelf in discussie 
bracht; het eerste punt , om als beginsel aau 
te nemen, dat uit de duinen ten noorden der 
gemeente tot aan den Wassenaarschen slag, op 
de in het rapport aangegeven wijze, eene vol
doende hoeveelheid water te verkrijgen i s , om 
een duinwaterleiding voor 's-Gravenhage wen
schelijk te doen zijn, — doch tevens , dat daarbij 
alle vereeniging met andere gemeenten moet ver
meden worden, en dat zich zelfs de vraag voor
doet , of het denkbeeld der duinwaterleiding 
niet geheel moet opgegeven worden, wanneer het 
Rijk de daarvoor benoodigde duingronden niet ten 
behoeve dezer gemeente alleen zou willen afstaan — 
is aangenomen met S3 tegen 9 stemmen. Het 
tweede punt, is wegens het vergevorderde uur 
tot eene volgende zitting hangende gebleven. 

— Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs zal 
den 13" Juni e. k. eene vergadering te Velzen 
houden cn zich dien dag ten nutte maken voor 
de bezichtiging der werken der Amsterdamsche 
kanaalmaatschappij om den daarop volgenden dag 
een en ander aan den Helder te gaan zien. 

— Omtrent de restauratie der St.-Janskerk te 
's-IIertogenbosch hopen wij in een volgend nom-
mer een enkel woord in het midden te brengen. 
W y leggen de verklaring gaarne af dat wij het 
gevoelen van den schrijver van den brief, die 
in dit nommer onder de ingezonden stukken is 
opgenomen , ten volle zijn toegedaan. 

Amsterdam, 1 Juni. Dezer dagen is hier 
ter stede in een weiveld aan den Singel eene 

niet onbelangrijke proef genomen betreffende de 
draagkracht van ijzeren schroefpalen, waardoor 
men zich voorstelt bij fundeeringen van bruggen, 
enz. de bekende heipalen te kunnen vervangen. 
Op 27 Mei werden vier holle ijzeren palen, van 
onderen voorzien van een schroefblad van 75 
duim middellijn , in den bodem gedraaid. Nadat 
zij door verlengstukken tot eene diepte van on
geveer 10 N . el waren gebracht, werden zij van 
boven vereenigd door een stevigen houten vloer. 
Deze wci'd nu gaandeweg belast met stukken ge
goten ijzer. Eerst toen de opperlast ongeveer 
80,000 kilo bedroeg, is op 31 Mei een der palen 
bezweken en zijn de drie anderen daardoor op 
zijde gezakt. Naar bet schijnt, zouden dus palen 
van deze soort met voordeel kunnen worden ge
bruikt. Boven beschreven proef is genomen in 
tegenwoordigheid van den heer Du Cellier Mul
ler , ingenieur van den waterstaat, en verdere 
rijksopzichters , door de aannemers van dc voor
gestelde rechtstrecksche spoorwegverbinding tus
schen Amsterdam en Rotterdam via Alphen. De 
werkzaamheden aan dien weg zul len, naar wij 
vernemen, spoedig aanvangen. 

Amsterdam. De heer architect Leliman, onze 
geachte medewerker, bericht ons, dat hem in 
zijne qualiteit van honorair lid en correspondent 
der Koninklijke Vereeniging van architecten te 
Lissabon , is toegezonden cene prijsvraag tot aan
bouw eener kerk, bij het Sanctuarium van de 
Heilige Torquato, in de Portugeeselie stad Gui-
marais. 

De i' prijs komt overeen niet f742 .60 ct.; de 
premie met f 247.22 ct. Nederlandsen courant 
geld. Dc ontwerpen worden ingewacht vóór of 
op 31 Augustus e. k. bij den beer secretaris der 
commissie J. J . de A. Meachade te Guiinaraës. 

De beoordeelaars zijn negen in getal. Hunne 
namen zijn in bet programma opgegeven. 

De lieer Leliman verklaart zich bereid op ver
zoek van den heer medebcoordeehiar: Le chevalier 
J. P. N . da S i lva , te Lissabon, architect des 
Konings van Portugal, de verlangde en hem be
kende inlichtingen te geven onder overlegging, 
tegen betaling der onkosten, van cene kopie des 
programma's en der teekening van liet Sanctuarium, 
zooals dat nu bestaat. Adres met franco brieven 
ten zijnen huize, Keizersgracht bij de Spiegel
straat , n". 0 4 3 , te Amsterdam. 

— In den avond van den 4 ' Juni is een be
gin van brand ontstaan op bet plat aan de noord
zijde van het Paleis voor Volksvlijt; door tijdige» 
e» krachtdadige» hulp van het eigen personeel 
was de brand binnen een half uur gebluscht. 

Utrecht. De nieuwsbladen hebben tot heden 
weinig licht verspreid over het ongeval, dat 
Hemelvaartsdag op den Rijnspoorweg plaats vond; 
wel is waar vonden wij in. enkele couranten ce.i 
vrij gelijkluidend bericht, waarbij op het gunstig 
oordeel over den toestand van den Rijnspoorweg, 
door den raad van toezicht op het veilig verkeer, 
werd gewezen, maar dit doet in deze weinig ter 
zake. Met bevreemding vernamen wij ook dat 
de ingenieur der maatschappij het ongeval toe
schreef aan den invloed van de groote afwisse
ling van temperatuur op liet ijzer, maar is er 
werkelijk zulk een rapport uitgebracht, dan zien 
wij de openbaarmaking daarvan met verlangen 
te gemoet, te meer daar die invloed alleen bij 
den Rijnspoorweg nadcclige gevolgen schijnt ge
had te hebben. Wij ontvingen een bericht van 
den volgenden inhoud , dat wij der vermelding 
oveiwaardig rekenen : 

»Ue expres-trein van 3 u. 30 i n . namiddag 
van Hemelvaartsdag den 30sten Mei , was onge
veer 150 a 160 el voorbij den overweg van den 
Culemborgschen straatweg gestoomd, (met eene 
snelheid van p. m. 800 el in de minuut), en dus 
in de bocht loopende , die zich van de linker-
naar de rechterhand op het fort r icht , toen de 
locomotief plotseling, en zonder merkbare reden, 
uit het spoor vloog, rechts van dat spoor over 
eene lengte van p. ni. 50 ellen over de ballast 
heen werkte, en de baan verlatende in de berm-
sloot nederkwam , tender-, bagage- cn personen
wagens met zich medeslepende. De omstandig
heid, dat de gederailleerde trein nog een eind 
weegs over de aardebaan heenschoof en daardoor 
den gang merkbaar verminderde, was oorzaak dat 
bet onheil binnen den engst mogelijken kring 
beperkt bleef, en machinist en stoker gelegen
heid vonden, zich zonder ernstige kwetsuren te 
redden. De machine, die van een talud van circa 
2 ' / , el verticale hoogte was afgcloopen, zat op 
tie kop in de sloot; de tender lag rechts over-

en had zijn voorraad kolen aan de overzijde der 
sloot gedeponeerd; een der passagierswagens, 
zoo ik meen een 1' klasse rijtuig , lag over de 
linkerzijde, de andere rijtuigen stonden nog op 
de baan aan de kant van de bermsloot. Koppel-
kettingen waren er , zoover ik vernomen heb, 
niet gebroken. De locomotief, een der zwaarste 
machines van den Rijnspoorweg, n". 2geteekeud, 
bad blijkbaar bij de uchute" weinig of niets ge
leden , en is Zaterdag avond of nacht langs een 
geïmproviceerd hellend spoor, in eene insnijding 
van het talud aangebracht, weggevoerd. 

»De machinist en stoker hebben, naar men 
verzekert, nog denzelfdcn middag dienst gedaan 
en cene trein naar Emmerik vervoerd. Een der 
conducteurs was nog al ernstig aan de hand ge
kwetst, maar wordt beter. Passagiers kwamen 
met den schrik vrij. Eene dame vooral was ter 
dood toe ontsteld, cn bijna niet tot bedaren tc 
brengen. 

«Omtrent de oorzaak van het ongeval kunnen 
blijkens mijne inlichtingen geen tweederlei lezin
gen plaats hebben , daar die zelfs voor den 
meest onkundigen buiten allen twijfel zichtbaar 
was — cn aan den slechten toestand van den 
bovenbouw van dat gedeelte des Rijnspoorwegs 
moet geweten worden. De vermolmde en ver
gane stukken van uit dc ballast gerukte dwars-
leggers lagen zaterdag avond den 1" Juni nog langs 
de baan verspreid, cn ooggetuigen verzekeren dat 
een paar Duitsche reizigers , die in de trein zaten, 
fragmenten van de vermolmde traversen naar hun 
vaderland hebben medegenomen, als specimen van 
den bovenbouw der Nederlandsche spoorwegen. 
Vreemd komt het mij voor dat de trein niet bui
tenwaarts van den boog, maar naar binnen is ge
derailleerd; de bocht is daar trouwens niet scherp 
cn zeker met niet kleiner straal dan 1200 el ge
trokken, zoodat de centrifugaalkracht en dus de 
drukking op de buitenste rail niet groot kon zijn. 
Reden te meer om aan den goeden toestand 
der dwarsleggers te twijfelen. 

«Dc schokken, die de verschrikte reizigers in de 
weinige oogcnblikken ondervonden, door het 
stooten der rijtuigen op dc «sleepers ," moeten 
boven alle beschrijving lievig zijn geweest, zoo 
dat hunne hoofden in gedurige aanraking kwamen 
niet de zoldering der rijtuigen. 

Het onheil van Zaterdag den l*»Junij, is op den 
in aanbouw zijnden Staatsspoorweg voorgevallen; 
men verzekert dat bet afvallen van een paar dwars
leggers van ccn waggon, de oorzaak van dit on
geval was. 

«Dc wagens lagen intusschen door cn over el
kander en de verwarring was groot; zoo men 
verzekert zijn 4 a 5 arbeiders nog al ernstig 
gekwetst." 

Arnhem, 31 Mei. Naar wij vernemen be
staat bij de R. C. parochie alhier het voornemen, 
in de buitenwijk Klarendal weder eene kerk te 
doen bouwen , waarvoor bereids inzamelingen wor
den gedaan. 

Groningen. Er is sprake van het graven 
van een kanaal van hier naar Blokzij l , waarvan 
de lengte ongeveer 85000 ellen cn dc uitgave 
f 080.000 zouden bedragen. 

— Sedert een paar dagen is men hier bezig 
met het lossen van de kolossale ijzeren brug, 
welke zal dienen tot overbrugging van den Oos-
terweg voor voetgangers cn rijtuigen, in dc spoor
baan van bier op Winschoten. Deze brug is 
vervaardigd in dc bekende ijzergieterij van de 
firma Van Galen en Roest te Kampen. 

Meppel 4 Juni. Onder begunstiging van 
schoon weder had het leggen van den eersten 
steen aan het stationsgebouw door den heer 
burgemeester plaats en werden dc feesten gege
ven , waarvan reeds vroeger met een enkel woord 
gesproken is. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur.' 

Voor eenigcii t ü d is in dc hoofdstad een vlugschriftje 
verspreid van M r . J . Versfclt, vice-President vau het gerechts
hof van Noord-Brabant, ten titel voerende: „ E e u woord aau 
mijne proteatautsche vrienden eu landgenootcn over dc uit
wendige herstelling der St-Jauskcrk te 's-Hertogeubosch." 
De Aiiistcrdamsche courant nam dat iu het bijvoegsel van 
ecu harer mei-nominers over. Het stukje is een vervolg op 
een artikel vau dezelfde hand , voorkomende in de provin
ciale Noord-Brabautsche en 's-Hertogeubossche courant vau 4 
Januari 18R7, no. f. 

Beide opstellen zgn mij' iu handen gekomen; ik heb er 
met levendige belangstelling kennis van genomen eu het 
verwondert mg cenigermate dat zg', ó f der aandacht van 
uwe gewone correspondenten ontsnapt zgn, óf door beu 

Seeue genoegzame aandacht waardig zijn gekeurd. Heeft beu 
eu titel afgeschrikt ? Is het woord „ p r o t c s t a u t " iu onzen 

tegenwoordigeu ietwat radicalen tijd genoeg, om velen te 

docu zeggen „passous outre?" Wel l icht; doch het eerste op
stel van den heer Vcrsfelt was dau toch geeu woord aau 
protestanten; het was hoezeer zonder titel, een beroep op 
het kunstgevoel vau Nederland. Doch ook hiervan maak
ten uwe kolom meu geene melding. E u toch behoort dit stuk, 
naar ik beschcidciiljjk waag te meeucu, in uwe kolommen 
thuis. Bij wie zal het gevoel voor schoone bouwkunst 
leven, zoo uiet bij architecten cn ingenieurst Is het dau 
niet in dc eerste plaats aan hen gevraagd, om het gevoel 
voor schoone kunst op tc wekkeu , tc vormen, tc leiden, 
te veredelen en zulks, zoowel door eigen voortbrengselen, 
nis door het handhaven der eer van onze groote voorgangers, 
door het in cere houden hunner meesterstukken? Moeten 
uiet-architectcii ons iu kunstliefde en kunstzin bcschaiueu ? 
Dit gaat te ver. Doch het is nog tijd om ons tc rattrapee-
reu , en hoezeer deu dienaar van Themis den voorrang la
tende, omdat hij ons werkelijk voorgegaan is, zijucpogiugcu 
eerlijk tc steunen en uit zuiver gevoel van plicht te baude-
lcu, terwijl hij uit liefde sprak. Wij hebben toch een du
ren plicht tc vervullen. De St.-Janskerk te 'a-Bosch , dat 
prachtige monument vnu de kunst onzer vaderen , staat daur 
in verval , onbekend bij dcniccstcn, vergeten noot velen. 
E n hoe weinigen weten wat Veneman reeds deed! Ecu was er, 
die het niet vergat. Het was onze geëerbiedigde Koning, die 
hem bet eerekmis op dc horst plaatste. Zal die daad geeu 
weerklank vinden iu de harten van de mannen der Archi
tectuur? Moest vnn uit het hof vnn Noord-lirabnut de eerste 
echo opgaan? Helaas j a , het was zoo; maar nu dau ook met 
duizend tongen dien echo weergegeven; uu dau ook allen 
opgestaan cn ouzeu plicht betracht, ids onze liefde te kort 
schiet, eu zij het door allen gezegd: „ d e St.-Jauskcrk moet 
herrijzen iu harcu vorigeu luister, ons geslacht zal daarvau 
de eere dragen." Dc heer Versfclt wil dit, opdat zij daar 
sta als eeu monument der Nederlandsche verdraagzaamheid 
en algemeene christelijke broederliefde vau de l'Jdc eeuw. 
Wij kunnen bet uit dienzelfdeu huofde wenschen, maar bij 
ons moet op den voorgrond stanu, het gevoel van plicht, 
het besef dat wij een groot verzuim hebben te herstellen. 

'I'ot zoover de zaak iu beginsel; nu de practische zijde. 
Wensch ik door uw blad, ecu beroep te doen op de beurzen 
uwer lezers? Neen, althans vooralsnog niet; ik wensch 
slechts dut ieder in zijn' kring werkzaam zij , liefde voor de 
zaak wekkc, het [dichtgevoel wakker schudde, eu dan 
ja maar dau gaan de beurzen van zelve open. Op 
elke goede gedachte volgt immers eene goede daad? haten 
zij die willen, — zooals de heer Versfclt zegt, — alom iu 
deu lande met hunne bekcuden of afzonderlijk, sub-commis-
sien vormen tot bespoediging der herstelling van de St.-
Janskerk te 's-I Icrtogenboseh. Wanueer maar ecus die sub
c o m m i s s i e » naar zijn, zal het overige wel volgen. 

ik besluit met de aanhaling van eeuige regels van deu 
heer Vcrsfelt Eel ven i 

„ D e St.-.faiiskcrk te 's-IIertogenbosch is bestemd om deu 
roem der Nederlandsche bouwkunst te worden , waarop door 
dc nakomelingschap zal worden gewezen, als een bewijs 
niet alleen vau onsen stoffclijkcu, maar ook vau ouzeu zede
lijken vooruitgang, als op cene tropee der beschaving vau 
ons land." 

Eu voor diegenen uwer lezers, die het kunstgewrocht niet 
van dc katholieke kerk kunnen schcidcu cu om der wille 
vnn de laatste het eerste ongenegen mochten zijn, nog deze 
woorden vau deu begaafden vice-president: 

„ D e dom vnu Keulen , dat sieraad van vader It liijn , waarop 
Pruisen terecht trutsch is, getuigt vau dc onbevangen kuust-
liefde ouzer Duitsche naburen. Daartoe heeft het protcstaut-
scbe Duitsche volk, daartoe heeft zijn orthodoxe koning, 
daartoe hebben protestanten vnu de incest uitcenloopende 
godsdienstige ricbtiugeu bijgedrngcu. Wat de dom vau Keu
len voor Pruisen is, muet dc St.-Janskerk van 's-Bosch 
voor Nederland worden, ja, naar het gevoeleu van bevoegde 
kunstrechters, sal zij, te oordeelen naar de bestaande projec
ten en het tot nu toe voltooide gedeelte, de vergelijking 
niet deu Kculscbcu dom glansrijk doorstaau, eu ue uaam 
van Veuemau zal uaast dicu van Zchwiruer eu Erwiu vau 
Steiubach eeue waardige plaats innemen." 

Uw protestantschc n h o n u é , 
Amsterdam, Mei 1807. It. 

Correspondentie. 
Aan N . M . A . te B. Uw brief wordt in het 

volgende nommer opgenomen. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

D i n s d a g , I I J u n i . 
T c u t l ure, in het gemeentehuis te Laagnieuwkoop: het 

amovercu der bestaande houten brug en het inakeu van eene 
nieuwe steeucn brug met suatie-deurcu , gelegen iu den weg 
naar Gicltjesdorp over dc uitwatering van Laaguieuwkoop 
uaar den molen. 

Bij T. Evers, logementhouder op het L o o , gemeente Dui
ven : het maken van een woonhuis met achterhuis. 

W a e n s d a g , IS J u n i . 
Ten fll ure, in het gemeentehuis tc Lekkerkerk: lo. het 

levcreu cn stelleu vau eeu stoommachine, met stoomketels, 
twee schepraderen cu verder alles wat tot de volledigheid 
behoort; 2o. het maken van het inachiuc- eu ketelgebouw, 
schoorsteen, steeukolcubergplaats, cuz. 

Ten I S ure, iu het hotel vau den heer vau Wageumgeu 
tc Amersfoort: het bouwen vau drie woonhuizen aan den 
Soesterstraatweg aldaar. 

Ten 1 ure , door kerkvoogden der hervormde gemeente 
te Wolsuui (Friesland) iu de kerkekamer aldaar: het hou* 
wen eeucr kerk voor die gemeente. 

Danderdag , 1 3 J u u i . 
Ten I S ure, op het districtshuis te Buren, in é é n per

ceel: het verhnogcu eu verzwaren van ecu gedeelte Lekdijk, 
beginnende bij den Limictpaal der Neder-Bctuwe en ein
digende bij dieu vau Culeuborg, over ccue lengte van onge
veer 8715 Btrekkendc elleu; het bouweu ecuer nieuwe be
waarplaats voor dijkmaterialcu bij den afweg uaar het dorp 
Heusicliein, eu het maken der verder aldaar outworpeu kunst
werken. 

V r i j d a g , 14 J u n i . 
Tcu I S ure, in ccn der lokalen van het ministerie van 

binnen], zakeu te 's Hage: het doen van eeuige herstelliugeu 
eu ouderhoudswerkeu aan dc laudsgebouweu te 's Oraveu-
hagc, van den dag der goedkeuring vau de aaubcstediug tot 
cu met 31 December 1807. 

Ten I S ure, aau het gebouw van het prov. bestuur te 
Grouingeu i het vervangen door eeue draaibrug van de op-
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haalbrug over het Aduardcr Diep in den rijksweg van Gro-
uiugeu naar de Friesche grenzen. 

Ten 4 ure, ten huize vau den kastelein K. Star te Leet-
mens, (Groningen^: de vernieuwing eu verlagiug van den 
hoveuhouw der Oosterwijtwcrder-tiJ. 

M a M i d a i , 17 J u n i . 
Ten i l ' / t , i r t ' , i a " het lokaal van het prov. bestuur te 

's Hage: den aanbouw van eene kumcr en een kabinetje hij 
het gebouw vnn het prov. bestuur vau / .u ïdho l land . 

WortiHrii ic, i « J u n i . 
Ten I S ure, ten hnizc van A. Holseher tc Bornerbroek 

bij Almelo: het houwen eener nieuwe pastorie met berg
plaats nf koetshuis en het vergrooten der kerk en eene nieuwe 
sacristij. 

Donderdag 20 J u n i . 
Ten 12 ure, in een der lokalen van het ministerie van 

biuueul. zakeu te 's Hage: het mnkeu vnn den Oosthaven-
ilain, eeu gnleelte van den Westhaveudam eu van de ha-
veugeul, voor de buitenhaven nau deu mom] vnu het kannnl 
door Waleberen bij Vlissiugen. 

Teu 13 ure, in een der lokalen van het ministerie van 
biuuenl. zakeu te 's l lage: het maken van eene Beschoeiing, 
Uucd'alven, het onhootren vnu Terreinen en eenige andere 
werkeu ten behoeve vau 's Kijks Staalplaats iu de gemeente 
Dubbeldam. 

V r i j d a g , 21 J u n i . 
Ten 3 ure, door het It. ('. Varoehiaal kerkbestuur te Beek 

bij Zevenaar: het belangrijk vergrooteu en restaureren der 
Parochiekerk eu het bouweu eener pastorie. 

Zaterdag 2 2 J u n i . 
Ten 1 ure, door de Directie der Ned. Khïjnspoorweg-

uiuatschnppij te Utrecht: het bouwen van een stationsge
bouw , retiradegebouw cn verdere werken op het stations-
terrein te Aruhem. 

l l a a n d a g , 2 4 J u n i , 
Ten 2 ure, door het It. ('. Parochiaal kerkbestuur vnn 

St. Willcbrordus te Heilo: het bouwen van eene kerk 
met twee torens eu eeue pastorie. 

Donderdag 27 J u n i . 
Ten 12 ure, in eeu der lokalen van het ministerie van 

Ihuueulandsehe zaken te 's l lage: het maken der werken 
tot voltoogiug vau het gedeelte van Akkrum tot Leeuwarden 
vau deu spoorweg van Aruhem tot Leeuwarden. 

Ten 12 ure, aau het ministerie van binueulaudschc za
ken te 's Gravcuhage: het maken vun wachterswouingcn. 
wachthuizen, afsluitiugeu eu eenige verdere werken op den 
spoorweg vau Mcppel uaar Heerenveen. 

Donderdag , 4 J u l i . 
Ten 12 ure, iu een der lokaleu van het miuisterie vau 

biuueul. zaken te 's Hage: het maken van een station te 
Nieuweschaus met daartoe behoorende werkeu en gebouwen, 
ten behoeve van den spoorweg van llnrlingeu naar de Hau-
noversche grens. 

Teu 12 ure, iu een der lokaleu van het ministerie van 
biunenl. zakeu te 'sl lage: het bouwen vau eeu en twiutig 
wachtcrswouiugeii voor het gedeelte van deu s|HM>rwcg van 
Bergeu op Zoom tot Goes tusschen de Ouster-Schelde eu 
Goes. 

D o n d e r d a g , II J u l i . 
Teu 12 ure, iu ecu der lokalen van het ministerie vnu 

biuueulaudsche zakeu tc 's l lage: het maken eu st.el.len van 
den metalen bovenbouw der brug over de Waal bij Bommel. 

A f l o o p v a n aanbes t ed ingen . 
Op 1H M e i , aan het Ministerie van marine tc 'sHage: 

het bouwen vau eeu lichtwachterswuuiiig voor het licht ge
naamd de Verklikker, op eeu duin iu den uoordwesthoek 
van Schouwen. - Daarvoor wareu drie billetten ingekomen. 
De minste iuschryver was de heer I*. de Vries G z n . , te 
Haamstede, voor ƒ 4 2 6 0 . 

Op 2D M e i , aan het hoofdbureau der Maatschappij tot 
Lxploitatie van Staetsepoorwcgeu te 's Hage: het bouwen 
van twee wachterswouiugcu op het gedeelte vau Veulo naar 
Kiudhoveii, ten behoeve vau deu spoorweg vau Maastricht 
uaar Breda. Voor dit werk was de eenige iuschryver de 
heer Jean L a u d é , te Sittard. voor ƒ 4 0 0 0 . 

Op S I M e i , aau het Departement van Hinueulandsche 
Zaken te 's Huge: Het spannen cu ophangen van eene draad 
aau de bestaaude telegrnufspaleu langs deu Staatsspoorweg 
tusscheu Alkmaar cn ïNieuwediep. Daarvvor waren 8 bilet-
ten vau inschrijving ingekomen, eu was de minste inschrij
ving die vau den heer C . J . de Ligt, te Vlaardingen, 
voor J 487. 

Op 8 1 Mei j . 1., te Middelburg: nnnbesteding van eenige 
werken , ter bevordering der aanslibbing vnn de schorren 
iu den Brukmnu, uabij deu Nieuwen Polder op de Kleine 
Stelle, bestaande In: het leggen van drie slijkvangers ter 
gezamenlijke lengte van 2270 e l , het maken van twee dam
men iu de bestaande kreken en het pluutscn van 20.000 
strekkende el rijzen schuttingen of schermen op de zandpla
ten . waarvan dc verschilleude inschrijvers waren! J . J . de 
Itnijsschcr, te Philippine, ƒ 0 , 1 1 » . P. V c r l é , tc Breskens 

/ ' 4 , W 9 , P. M o n j é , te Breskens. J 4,500, 1). J . Kieleman, 
te Neuzen , ƒ4 , 053 ; J . J . van Tye , te Middelhui 
F. F . «Vermout < 
Sas van Geut , ƒ 8 , 

werk is toegewezen nun den laagstelt inschrijver. 
On 1 Juni te JJssclmoudc: Wt bouwen van eeu steeueu 

windmolen met eene balie en een staand scheprad, voor 
gemeenschappelijke rekening van de polders de l l i l iY. Var
kensoord en Karneuielkslnud. Kr waren U billettcu ingeko
men. Het werk is gegund nttn de laagste inschrijvers de 
heeren L . D. Bakker eu (,'. vnn Gelder: te ('hnrlois, en H . 
de Keeht , te Katendrecht. voor de som van ƒ 27.848. 

Op 2 Juui te l'trecht: herbcsteding vnn het houwen van 
en telegraafbureau. Aannemer werd de heer B. Kijnfruuk 

l'trecht, voor J 28.ttfi7. 

Juni ten raadhuize te Amsterdam: het vernieuwen 
' R J V M " navolgende houten bruggen, als: lo. de vaste houten 

ig n't. 143, over de Pulm^rucht, aan de l.ijiihauusgracht 
yrfitttf inschrijver dc heer G . Duyna. voor ƒ 2 5 6 0 ; 2o. idem 
no. 198,1 aan het Kwakers-Kilaud' hij den Buitensingel. tus-
schen„iW) Leidsche- en Raampoorten; minste inschrijver de* 

iS; .1. J . van T y e , te Middelburg , ƒ 4,358; 
tc Weetdorpe. ƒ 3,676; A. D. Stubbe", te 

8,570; D. Thulcns , te Hoek, /'8,040. Het 

zy/iWm>rburgwal, voor 

V," 

liver de-
Nieuwe-

i« Dirk-van-Hasaeltatceg; minste 
ijver de lieer (1. <j. vnn Kleef)', voor / 45711. 

O p • J u u i , M U I liet pmv. bratuur te V lbure : het her-
telleu der ivilitemi-haile, untstaall aim dr kade v n u deu pol-

Kleine llardiiibnwk , eu u a u de brkadiiif.' tip <le.Spie-
V ^ J T i S $ j t » » J van deu duin i u liet (int van den llardcnbruck 

M t M T J l * * , i a , u ui het K»t vau de bilkin , uuder de lit-
rkendam, pmv. Nnord-llrabuut. Iluurvoor wareu 

IU Stiletten iuirekuuieu, eu « u t de minste uawhtHlbg die 

T l SrVH • 

vnn den heer Wouter Kalisch , te Sliedrecht. voor ƒ 49.M); 
terwijl de hoogste inschrijving wat van 12,000. Daarna werd 
aanbesteed bet onderhoudeu van de rijkswerken , behooreude 
tot de veren te Wüle iusdori i ca te 's Gravendeel, vau den 
dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met deu 
.'flMen April 1868; daarvoor waren 6 billetten ingekomen 
eu was de minste inschrijviinr die van tien heer Pi eter Lau-
geveld, tc Hardinxveld, voor ƒ2090. 

Vervolgens werd aanbesteed het vernieuwen van drie paar 
puntdeuren , en het uitvoeren van eenige verdere werkzaam
heden nau ili grtxitc iuundatie- of hulpsluis tc Dalem; daar
voor waren 12 billetten van inschrijving ingekomen, eu was 
dc minste inschrijving die van den heer Jan B v l , te Aspe-
ren, voor ƒ 77«0. 

Ten slotte werd aanbesteed het bouwen van eeu sluiswueh-
terswoning bij dc brug nnn het rebut tc Gouda, waarvoor 
ook 12 billetten van inschrijving waren Ingekomen, cn waf 
de minste inschrijving die vau mejufvr. de wed. Gits , geb. 
van Ooi jen , te Goiidu, voor ƒ 1 6 8 6 . 

Advertentiën. 

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 . 

Het bestuur beeft de eer bekend te maken: 
ten i' dat op dc Prijsvragen van 1803 zijn in

gekomen de navolgende antwoorden als: voorde 
eerste vraag (Museum) drie ontwerpen gemerkt: 
Laudanda voluntas , Excelsior eu 1'Art est 
difficile; op de tweede vraag (Kerk voor eene 
Frotestantsche Dorpsgemeente) «ter ont
werpen gemerkt: Dorpskerk, Deo, le travail 
est 1'ami de la vertu en Per aspera ad 
astra; en op de derde vraag (de ingang van 
een Stadhuis) vijf ontwerpen , gemerkt: La
bore et Constantia, 1866, AU beginning 
is difficult, t en Agamus pinqui Mi
nerva. 

ten 2 ' dat gencemdo 12 ontwerpen, vervat op 
07 teekeningen, ter beoordeeling zijn gesteld in 
handen eener kommissie van vijf architecten, 
zijnde de heeren: W. J. J. O F F E N B E R G , G. B. 
S A L M en J . V A N MAUItlK , allen van Amster
dam , A . W . V A N DAM van Rotterdam en E. 
SARABER van 's Gravenhage. 

ten 'i' dat het Bestuur naar aanleiding van 
liet rapport door deze Commissie uitgebracht de 
navolgende onderscheidingen heeft toegekend als: 
Aan het Muzeiiiu-oiitwcrp gemerkt: 1'art est 
difficile, het getuigschrift der Maatschappij 
en eene premie van honderd vijftig gulden, 
zijnde bij opening van het uaambiljet gebleken 
ontwerper te zi jn, de lieer T . C . \ . t'olen-
brander, Bouwkundige tc Hoe. hort; ; 
dat het ontwerp der kerk voor eene Protestant-
sche gemeente, met de spreuk Per aspara ad 
astra, is bekroond met bet getuigschrift 
en de prijs van bonderd vijftig gulden en 
gebleken is vervaardiger te zijn de heer A. J. H. 
van den Brink, Bouwkundige te Driebergen, 
tijdelijk te Weenen gevestigd eu aldaar élève in 
de Bouwkunst aan de K. K. Akademie, terwijl 
de ontwerpen gemerkt: Dorpskerk en Deo, 
eene bijzonder loffelijke vermelding zijn waardig 
gekeurd. Verder dat de heide ontwerpen op de 
3* prijsvraag (Ingang Stadhuis) gemerkt 'A cn 
• M t J t t , zijn bekroond ieder met het getuig
schrift en de prijs van vijftig gulden, zijnde 
het ontwerp X vervaardigd door den Heer JACOB 
OLIE I I Z N . , onderwijzer iu de bouwkundige vak
ken aan de Ambachtsschool alhier en het ont
werp : I M M i door den Heer J. D. Labots 
van Krillingen hij Botterdam en aldaar élève in 
dc Bouwkunst. 

ten 4' dat de niet bekroonde ontwerpen tegen 
opgave van het geheim murk ter afhaling bij de 
Heeren E . VAN B A K K E N E S & O . , Boekhande
laars N . Z. Voorburgwal n". 182 alhier, wor
den gedeponeerd, eenige dagen ua de B6"« A l 
gemeene jaarlijkscbe Vergadering, die dit jaar in 
liet begin van Augustus zal worden gehouden. 

In naam van het Bestuur voornoemd 
De Secretaris-Bestuurder 

3. H L E L I M A N 

Amsterdam, 4 Junij 1807. 

MOSAIK-TEGEJLS. 
(Gebakken steen. Frantich fabrikaat.) 

Dessins en monsters zijn in verschillende 
kleuren voorhanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel-Hötel (vestibule), 
voor den Huize «Kersbergen" te Zeysl (warande) 
en vele particuliere gehouwen. 

Adres F O L K E K S & C". te Amsterdam. 

AANBESTEDING. 
Het R. C. PAROCHIAAL K EB K BESTUUR te 

Beek bij Zevenaar zal op Vrijdag den 21 Junij 
1807, des middags om 2 uu r , bij den Kastelein 
J. HOSENDAAL , aldaar. A A N B E S T E D E N : 

Het belangrijk vergrooten en rentau-
reren der l'AIMM IIIKHKItk en het 
Bouwen eener l 'ASTOIMJ. 

Teekeningen en bestek liggen !l dagen vóór 
de besteding ter inzage bij voornoemden Kaste
lein ; verder de bestekken te Zutphen bij C. /.. 
BECK, te Doesborgh bij ll ' /i ' / ./JV, te Art t temby 
MALIES en te Doetinchrm bij RADEMAKER. 

's Morgens vóór de besteding aanwijzing in loco. 
Inlichtingen worden gegeven door den Architect 
II. .1. WESXEKEItS en de bestekken op franco 
vraag a .It) cent hij den Boekhandelaar ./. A. 
WILLEMSE.X, beiden te Zutphen. 

AANBESTEDING. 

Tweede jaargang. N°. 24 

Vtnriijil pregelil lederen Zaterdag bij 
It. A . T H I E M E te A r n h e m . 

I'nj • prr 'I •ladtD tra nco p. p. f 1 .</ >. 

15 Juni 1867. 

l e i a b m e e r l lick n a r « • j a i r g j o g . 
Mtarlailiëa t u i n ƒ -.SO per gef m n regel 

u ƒ-.45 teer «egel e i eei l«. 

KERKBESTUUR 
bij Alkmaar, zal 

des namiddags ten 2 
ildaar aanbesteden : 

van 

op 
Het II. 0. PAIiOCHIAAI 

St. Willebrordns te lleilo 
Maandag den 24 Junij a. 
ure in den rustenden Jager 

Het Bouwen van eene H K K H met 
twee T O B ENS en eene IMSTOHI .1 . 
naar de plannen ontworpen door den Architect 
II. .1. V A N HEN BRINK te Driebergen. 

De teekeningen zullen van af den 10 Junij ter 
inzage liggen in het Amsterdammer Wapen 
buiten de lleiloërpoort te Alkmaar , terwijl de 
bestekken, die a /' I. te hekomen zijn ter Boek
handel van de Wed. ,/. II. VAN BOSSUM te 
Utrecht, alsnog ter lezing liggen in het Z.uid-
Hottandsche Koffijhuis te 's Huge. in het l'aol-
sche Kofjijhuis te Amsterdam , in de Burgt te Lei
den , bij de Erven WIJT! HOI•te Botterdam , iu 
het Stations-Kof/ijhuis te Haarlem , hij de Wed. 
ROELl'INK in het Itegthuis van Sloten op den 
Overtoom, en in hel Wapen van Holland bij 
VAN DEN BILT op het Vreeburg te Utrecht. 

He aanwijzing iu loco zal geschieden des voor-
middags van denzelfden dag. terwijl nadere in
lichtingen op franco aanvragen te bekomen zijn 
bij voornoemden Architect. 

Rapenburg, te A m s t e r d a m , 
A G E N T E N V A N D E 

PAÏENT(10IRETE-STI)ICÖMP̂ ,Lmrai 
t o L O !\T D K N " . 

Ransome's kunstzandsteen voor Bouw
kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , KAP1-
T E E L E N , CONSOLEN, F R I E Z E N , enz.; alsmede 
V A Z E N . F O N T E I N E N , G E D E N K T E E K E X E N , 
S T A N D B E E L D E N , GRAFT E E K E N EN enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig; teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge
geven, en naar over te leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de verbinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk, die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N , TERRA
COTTA, K A L K - , POUTLAND-CKMENT-BEPLEIS-
TEH1NG, enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoniing 
van Steenkleiiren zijn verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

B E C K E R & BUDDIiVGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmeet- en andere i n s t r u m e n 
ten voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , D E N A A N L E G 

V A N S P O O K W E U E N en O P E N U A I I E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e e k e r ' a B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

W E E K B L A D Y u o r A R C H I T E C T E N , I M E N I E Ï Ï R S , E A B R I K A J N ' T E J Y , A A N N E M E R S & W E R K B A Z E N . 
TJitgegevoti o n d e r r e d a c t i e v a n F . VV. V A N G E N D T J G r z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURGII, 0. J. VAN DOORN, J. (1. VAN fiENDT Jr . , J . II. L E H M A N , II. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EYSINGA, H. P. VOGEL. 
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11. 

(Vervolg en slot van Idadz. 90.' 

Bekwaam en behendig in het kiezen van mid
delen , vlug in liet saanisihikken der waarheden, 
egoist in bet partijtrekken uil verkregene vooi
deelen, kneedde die krachtige hand de natiën 
der wereld; deed ze aanvankelijk uit de ver
warring te voorschijn komen en bracht ze op 
den artistieken weg, dien zij sedert hebben ge
volgd . en die zij zullen voortgaan te bewande
len, totdat het doel door de onwrikbare wellen 
der Voorzienigheid vastgesteld , bereikt is gewor
den. Het was vooral de eerste Napoleon, die 
de wereld der 19e eeuw met alles, en dus ook 
hare Bouwkunst, als het ware omkeerde. Eene 
der voornaamste vooringenomenheden en liefheb
berijen van dien eersten Konsul , later Kogel-
keizer, waren de kunsten en onder die kunsten, 
hij uilzondering, de houwkunst, die hij genegen 
bleef eu bescherming verleende, tot zelfs te 
midden der veldslagen en der meest ernstigste 
staatsaangelegeiiheilen. Bij hield dapper en 
met keizerlijk i ei ht staande, dat de vooruitgang 
en beschaving van een volk zich afteekent in 
hunne monumenten. 

Daar nu elke ingeving door de regeerings-
macht ondersteund werd, kon niets haar weer
houden ; de rijkdommen werden verspreid; het 
welzijn werd meer algemeen; kennis en bescha
ving vloeiden met de zeden tot één; men be
vond zich in het nauw tusschen die sombere 
bouwvallen, door de zorgeloosheid van'vroegere 
besturen in de steden opeen gehoopt; men ver
langde naar het l icht , naar lucht, naar levens
wijsheid , naar de genietingen en vooideelen van 
kunsten cn wetenschappen en toch was dat al
les door eene ondoelmatige spaarzaamheid uit 
de woningen des volks als gebannen. De weten
schap hief den sluier, die de gevaren van de uitzet
ting der lucht bedekte, op ; do ontwikkeling in 
handel en nijverheid deed de bevolking toenemen 
en maakte het noodig dat spoor- cn straatwegen, 
of betere middelen van gemeenschap en onder
ling verkeer moesten worden aangelegd; dat ste
den werden hernieuwd, vergroot en verfraaid; 
dat een legio publieke gebouwen noodig waren. 
Zi j , die zich vroeger tevreden stelden met eene 
kleine en nederige woning, wenschten vurig naar 
een prachtig verblijf, waar men zich met zekere 
trotschheid kon bewegen en waar men zich niet 
den nijd van overwonnen mededingers kon ver
lustigen. 

Wanneer de mciischelijke ijver eene krachtige 
richting verkregen heeft; wanneer z i j , die de 
draden van het bestuur in handen hebben, 

dien ijver aanmoedigen eu alle bclooning ver-
schallen, dan zijn er ernstige buitengewone 
omstandigheden noodig, om die stroom tegen te 
houden of te keer te gaan. Echter hebben 
rijks- en stadsregeeringen, die elkander in de 
landen der wereld hebben opgevolgd , met alle 
ijver en kracht die bestaande en vrije handels- en 
kunstzin, of eigenlijk kunstdrift, zeer te recht aan
gewakkerd , en zoowel door goede administratie 
als door gezonde plannen ten beste der menscli-
heid getoond, dat zij het goed meenden. De 
bouwkunst heeft dus moeten bloeien en voor
uitgaan op een haar vruchtbaar gemaakten grond 
en wijl zij op een zeer uitgebreid tooneel werk
zaam was, moest die kunst zich tolken, harer 
grootheid, macht en omvang waardig, scheppen en 
in het werk stellen. Zij deed en doet dit op veel 
hetere wijze dan in de diep beklagenswaardige en 
woelzieke middeleeuwen. 

Een der middelen vond men in het houden 
van tentoonstellingen, die al meer en inecr zou
den bewijzen, dat de kunsten en wetenschappen 
tot algemeen eigendom moesten gemaakt worden. 
Een ander voortreffelijk bewijs ligt nog beter 
opgesloten in de duizende gebouwen, die op 
aarde iu de laatste eeuw zijn gesticht. Die 
gebouwen maken oiiuitwischbare bladzijden der 
geschiedenis van een volk u i t , en ziju te be
schouwen als waren zij verrezen, om tot het 
nageslacht de namen van hunne stichters en 
bouwmeesters over te brengen. Eene hescheidene 
vraag zou hier, geachte vrienden, misschien wel 
te pas komen. Hetgeen goed en prijzenswaardig 
is met betrekking tot de oude bouwkunst, zooals 
zij tot ons kwam, is dat ook goed en prijzens
waardig, waar zij aan de moderne behoeften moet 
voldoen en kan elke houwkunst ons direct dienen 
met betrekking tot de toepassing op onzen tijd, 
onze zeden, ons klimaat, onzen grond, onze kas? 
In het godsdienstig, politiek, openbaar en huiselijk 
leven hadden onze voorzaten gewoonten en gebrui
ken, die geheel van de onze verschillen ; zij leefden 
grootendeels voor het uiterlijke ; wij daarentegen 
meer voor het innerlijke leven, want forums, 
basilieken, amphitheaters en rijbanen zijn onze 
woonplaatsen niet. Trouwens welk land is be
voorrecht met liet klimaat van Griekenland en 
wanneer eene plek van ons vaderland eens niet 
zulk eene lucht en hemel, met zulk een volksgeest 
en kunstzin werd begunstigd, dan zou ik het toch 
pertinent ontraden op zoodanige plek de houw
kunst der Hellenen onvoorwaardelijk toe tc passen, 
omdat die bouwstijl nevens de eischen van zach
ter lucht en liefelijk gekleurde wolken ook nog 
vele anderen stelt, die voor ons als Nederlanders 
van zeer betrekkelijke appreciatie behooren te zijn. 

En evenzoo zou ik het u ; geachte vrienden, ont
raden , onveranderd datgene voort te brengen, 
wat de ouden in limine werken hebben voorge
steld en iu hunne boeken heiligden. Geene bouw
kunst der oudheid, geen stijl der middeleeuwen, 
geen versleten en vergeten vormen voor onze 

dagen en ons land. Neen dan veel liever een nieuwen 
kunstweg bewandeld, die meer overeenkomt met 
onze inzichten, met onze omstandigheden, met 
onze nationaliteit en geschiedenis. Geen van al 
die portieken en die doellooze kolonnaden ; geen 
van al die torentjes, boogjes en uitheeinsche din
gen, geen koloncttcn of constructies, tegen elke 
wet indruisende. Waar de regen , de sneeuw en 
de hagel ronddwarrelen en bijna altijd hun ge
kletter doen hooren, daar moet eigenaardig wor
den gebouwd. Geen gebouw of onderdeel daar
van mag open of onbeschut zijn. Men zal mij ant
woorden dat de wetten der vaste lichamen on
wrikbaar zijn , dat onze voorouders die lichamen 
met de aan hunne natuur eigene smaak opge
sierd hebben ; dat ii i de bouwkunst alles berus
ten moet op de rede eu het verstand en niets 
op eene jpTtl of zotte ingeving en drijverij van 
bet oogenblik ; dat dc bouwregels mathematisch 
te bewijzen moeten zijn en dat als men van die 
wetten of verhou lingen afwijkt, inen meermalen 
in de onmogelijkheid en altijd in de onwaar
schijnlijkheid, onjuistheid en onnatuurlijkheid moet 
vervallen. 

Dat antwoord is gedeeltelijk en tot zekere hoogte -
juist eu waar, als men het van den Griekscben 
eu gothieken kant beschouwd, maar het is als 
eenigszins onjuist aan tc merken, wanneer het 
met een Ncérlandsch hart eu kunstzin wordt in
gedacht en ontcijferd. 

Dat antwoord zou in menig opzicht waar kunnen 
ziju, als men dc («rieken , de Etruskers, de Romei
nen , de Gothiekers tot beoordeelaars en leiders van 
onzen tijd had gekozen, maar ' t i s minder juist te 
achten, als wij denken aan twee verschillende 
volken, het een uit het Zuiden, liet ander uit 
het Noorden , die uit eu »ne/ dezelfde bouwstof
fen geheel verschillende en wellicht even schoone 
als ware gehouwen zouden kunnen oprich
ten. Letterlijke toepassing van één en denzelf
den bouwstijl , van één en hetzelfde materiaal en 
ornament door twee volken, verraadt niettemin 
armoe in kunstgevoel en kennis; liet verraadt 
altijd gebrek aan nationalen kunstzin van een 
van beiden. De nijverheid van ieder volk levert 
door haren vooruitgang andere en moderne bouw
stoffen, dan die vóór zes of meer eeuwen bekend. 
Dat is voortreffelijk en moet ieder volk aansporen, 
daarmede zijn nut eu dat der kunst te doen. 
Waarom verkiest inen slaafs het eenen verwerpt het 
andere; waarom trekken wij niet enkel en bij 
voorkeur uit het hedendaagsche de vooideelen en 
de hulpbronnen die wij noodig hebben / Waarom 
banen wij ons niet, zoodra wij onze krachten en 
onze verbeelding tot op de hoogte, oin te kunnen 
scheppen, zien opgevoerd, een nieuwen weg 
dwars door al die vroegere eeuwen eu vormen 
heen en trachtten wij niet eeu bouwstijl in 't le
ven te roepen, die onzen tijd en eeuw, onze 
zeden en gewoonten volmaakt past en tot eer 
verstrekt.' Waarom bouwen wij niet allen in 
een stijl, die in harmonie is met de eischen van 
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ons klimaat en met den geest onzer natie.' Ik 
zeg en voorspel liet u , geachte vrienden, die tijd 
zal komen. Wanneer onze bouwkennis slechts in het 
navolgen der werken onzer voorgangers kan bestaan, 
dan ziet bet er treurig met de bouwkunst uit en is 
ons bet geniaal kunstgevoel óf ontsnapt óf nooit deel
achtig geweest; dan zijn wij slechts kopiisten en 
roovers of pronkers met de geestvoortbrengsels 
van anderen. Dezulken moeten zich plaateen iu 
de schoolbank van de konsti ucteurs dezer eeuw, 
niet in die der scheppende bouwkunstenaren. — 
Wij vragen cn wenschen nog meer! Dc Neder
landsche natie, dat is het volk, plaatse de bouw-, 
de beeldhouw- en dc schilderkunst aan het hoofd 
der hedendaagsche kunsten ; zij herstellc de bouw
kunst in haren rang ; zij uoemc en verecre de 
bouwkunst het allermeest, omdat zij dit als kunst 
ten volle verdient. Zij beseherme den degelijken 
kunstbeoefenaar, hetzij hij bouwmeester, ambachte
baas , onderwijzer of knecht i s ; zij verlecne hulp 
aan hem, die het zal weten te bewijzen, dat zijn 
kunst, zijn vak, zijn beroep hem dierbaar en 
heilig is en naar zijne kracht en geestgaven 
alles wil doen, wat tot vermeerdering van wel
vaart, van geluk, van beschaving, van genoe
gen voor zijn medenienscb strekken kan. Onze 
natie, zij is en blijve rechtvaardig en wijze kort
weg hem af, die zich zelf reeds veroordeelt, 
door zijn eigen volk of kunst niet genoeg of 
bovenmatig en ongepast te waardeeren, Die natie, 
ze late hem niet los, die zijn heil zoekt in al
les, wat elke goede bedoeling in de hand werkt 
en bet zich tot plicht stelt in meer of mindere 
mate, den bloei cn oprechte waardschatting 
eener kunst te bevorderen, die wij met bare 
aanverwante wetenschappen , iu dit kunst-gezel
schap steeds met liefde beoefenen en herdenken. 

Aan u , geachte medeleden dezer bouwkunstige 
vriendenkring, roep ik bet, gelijk aan mij zei
ven toe: studeeren wij vlijtig, en laat ons werk 
de uitdrukking zijn van eerlijkheid en waarheids
zin. De weg, de ware weg licht recht voor 
ons uit! Bewandelen wij dien zonder schroom en 
met de meeste omzichtigheid, wat hare vele zijpaden 
betreft, (ieen enkel der mogelijke kronkelpaden 
betreden, zonder tc weten waarbeen het ons 
brengt; geene bloctnendrccf ingegaan, zonder 
zeker te zijn, dat de geuren ons niet kunnen 
schaden : geen idealen nagejaagd, die onze 
klachten te boven gaan of bezijden onzen 
werkkring liggen en onzen kunstzin geweld aan
doen ; geen doel beoogd, waarmee wij de 
kunst onzer studie benadeelcn. Ziedaar mijne 
wenschen , geachte vrienden, op dit ons feest! 
Ze zijn vele cn van gewichtigen aard. Zij ziju 
stellig te zwaar, te omvangrijk voor ieder onzer 
als persoon en bouwkunstbeoefenaar. Maar onze 
vereeniging en hare werkende leden zijn tezaam 
krachtig en machtig. Krachtig, omdat velen onzer 
met jeugdige lust en liefde, met ijver en trouw 
hier hunnen werkkring als het ware beginnen ; 
wij zijn machtig, omdat wij steeds in eendrach-
tigen z in , zonder hartstocht en partijzucht, allen 
te zamen hebben gearbeid, en de hemel geve 
nog vele jaren zullen mogen arbeiden. 

Wij vieren een feest der kunsteendrai ht en 
vriendschap. Dat is een feest bij uitnemendheid! 
't Is heden onze 500"1'' vergadering, cn wij hebben 
de eerste keer te goed, dat een onzer zich bij dis
cussie of raadgeving, buiten het doel en den titel 
onzer vereeniging beeft bewogen. 

Dat blijve zoo en alti jd! De bouwkunst zij ons 
gelijk eene éénigc geliefde zuster; haar meer en 
meer lief te hebben blijve ons ideaal. Op onzen 
kunstweg staan mijlpalen en aanwijsborden. Die 
nfstandspalcn en die aanwijsborden krijgen voor 
ons meer beteekenis, naarmate zij verder van 
het punt van uitgang verwijderd zijn. 

Dat punt van uitgang is en moet voor de 
bouwkunst dc waarheid cn niets dan de waarheid 
in wezen , in vorm , in constructie zijn. 

Van hem, die veel is gegeven, zal ook veel 
worden verlangd. Wee hem , die met zijne kunst
en geestgaven niet zal hebben gewoekerd. 

Hoever wij het brengen op den weg ons af
gebakend , welke mijlpaal wij bereiken, welk 
kunstwoord wij op de aanwijsborden zullen mo
gen lezen , 't ligt voor een even groot deel bin
nen als buiten ons bereik. Laat ons trachten 
met eerlijke middelen elkander in leven of wer
ken voorbij te streven en zoover mogelijk te ko
men , want dat zal bcbagelijk zijn iu de oogen 
van God; en het is even weusi helijk voor de 
kunst onzer keuze, voor de edele en schoone 
bouwkunst iu ons vaderland. 

Ib i l u en allen die deze moeielijke kunst be
oefenen en haar met een goed doel trachten te 

bevorderen. Moed gehouden en niet stil gezeten. 
Heil eu een lang gezond leven aan onze veree
niging Architectura et Atnicitias! Dat wenschen 
wij met de wenschen van het edelst hart! 

J . H . L E L I M A N . 

Amsterdam, 8 Mei 1867. 

DE MACHINIST OP DE LOCOMOTIEF. 

Wat hij moet doen , en wat men van hem 
verwacht, wordt in de volgende regels kortelijk 
omschreven. In de allereerste plaats verwacht 
men van hem, dat bij een degelijk en vertrouwd 
bestuurder van zijne machine z i j , en hij eenige 
kennis van den aard en de eigenschappen van den 
stoom bezit. Wellicht verlangt men van hem 
niet dat wetenschappelijk begrip van alle 
eigenschappen des stooms, maar hij moet tocli 
weten, dat de kracht cn het uitzettend vermo
gen van den stoom afhangt van den graad van 
hitte daarin opgesloten, en hij daardoor besefte 
hoe noodig het i s , dat hij zijn stoom op het 
hoogst mogelijke punt van warmte boude, om 
al de uitzetting, dc elasticiteit daarvau aan zijne 
machine te doen te stade komen met het min
ste stoomverlies uit den ketel. Hij moet dus 
weten hoe de grootste uitzetting van den stoom in 
den cilinder moet plaats hebben, zoodat hij, aan 
het einde der zuigerbeweging de grootste ruimte 
inneemt en de minste kracht doet; daarbij en 
daardoor verwekt bij zoo weinig mogelijk trek
king in zijn vuur, om de machine zuinig te 
doen werken. Hij dient het werktuig, dat hij 
bestuurt, iu al zijne deelen nauwkeurig te ken
nen , zijn aard, samenstelling en gebruik, en 
moet op het gehoor af weten te beoordeelen, 
ol en welk gedeelte van dat mechanisme on-
kla ar i s , zooals bij eene locomotief eene ge
beide reeks van ongevallen gebeurlijk is. Een 
zuiger kan breken, eene klep kan losgaan en de 
machinist kan noch den zuiger noch de klep in 
het oog krijgen. Raakt er eene klep los in de 
stoomkast, hij moet het hooien, want zien kan 
hij het nie t ; en hij moet wel duidelijk kunnen 
hooien welke zuiger en welke klep er gebroken 
of losgeraakt is. 

Een zuiger kan losraken van de zuigerstang 
of deze laatste los in den kop raken. Is de zui
ger onklaar, hij ziet er niets van, hij moet het 
op bet geluid af weten. Werkt er eenig ander 
deel van zijne machine gebrekkig, bij moet het 
ontdekken, en weten waaraan het hapert, en 
ook bij nacht onmiddellijk weten wat hem te 
doen staat. Rechter of linker, grooter of kleiner 
stoelen, drijf-, lei- of schuifstangen, ontzetting 
van den zuiger, lekkage in de vuurkast of in 
de vlampijpen, hij moet ze herstellen, hij moet 
zich weten te redden en trachten tc huis te ko
men zonder hulp. — Komt hij te kort iu een 
van al deze zaken, dan is hij een onhandig 
machinist. 

Hij moet weten of zijne cylinder-knppen of 
zijne zuigers pakking noodig hebben, en die 
pakking niet laten wegslijten tot de stoom de 
olie van de werkende deelen wegblaast, tot groot 
nadeel voor zijne machine. 

Een machinist moet bij oudervinding weten 
hoeveel water hij in zijn ketel heeft, en of zijn 
ketel schoon of vuil is ; een enkele blik op zijn 
pcilglas moet hem alles zeggen. Maar onder 
het rijden staat het water in dat pcilglas soms 
ter bekwamer hoogte, en ziet! daar loopt het 
alles weg , bij het afsluiten van den stoom, cn 
het blijkt nu dat bij veel te weinig water heeft. 
Verloren is nu de kop van de vuurkast, of 
eeuige vlampijpen, of minstens de looden prop , 
en voor zulk eene grove fout jaagt men den lom
pen machinist weg zonder verdediger of rechter, 
zonder jury of vorm van proces. Vooral ook 
moet hij den weg kennen, dien bij berijdt, klim
ming, daling en horizontalen, en somtijds stoom 
afsluiten op vijf kilometers afstands voordat hij 
stoppen moet. Hij moet ieder teeken, iedere 
mijlpaal, iedere brug, iedere duiker langs den 
weg kennen , en overal juist op de plaats stop
pen , zonder voorbijrijden of terugzetten, bij 
nacht en bij dag, bij stilte en bij stormweder, 
bij natte cn bij drooge rails , bij mist cn bij 
helder wéér. Zij het ook pikdonker, hij moet 
precies weten waar hij i s , hij moet ieder sig
naal kennen cn zijne beteekenis, en in menig 
geval alles op het gehoor en als bij instinct, 
want in een donkeren stormachtige!) nacht, bij 
regen of sneeuwjacht kan hij niet van zich af
zien , en kan hij niet op de signalen rekenen, om 
tc weten waar hij stoppen moet. Hij moet ook in 
zulke omstandigheden weten waar cu wanneer hij 

stoom afsluiten moet, cn daarbij met de lengte 
van zijn t r e in , het gewicht dat hij mede voert, 
de toestand dcc rails enz. enz. te rade gaan, 
dat alles moet de machinist bij ondervinding 
kennen. Loopt bij een anderen trein i n , in een 
donkeren nacht, hij moet zien aan de lichten hoe 
ver die hem voor is. Zoo moet hij op al deze 
dingen letten , zijn ketel daarbij van water voor
zien, zijn vuur aanhouden, op de stooindrukking 
letten en op zijn tijd aankomen. Van hem ver
wacht men dat hij alles weet wat hij noodig 
heeft te weten, zoodat hij bij een ongeval, on
middellijk de meest geschikte middelen berame, 
tot behoud van het eigendom zijner patroons en 
tot veiligheid der reizigers; daarom moet hij 
ook nog goed cn beleefd kunnen spreken, om 
bij eenig ongeval den aard en de oorzaak daar
van aan de verschrikte passagiers te kunnen 
mededeelen ; daarbij zorgdragen zich voor alles 
kalm en niet verschrikt te toonen, den omvang 
van het onheil zooveel doenlijk te verkleinen , 
en toch in geen geval eenige schuld van ver
zuim , slechten staat van den weg, gebrekkige 
signalen, vermoeidheid door gebrek aan rust bij 
zich zeiven of bij iemand van het personeel, op 
zijne patroons te laden. 

Dat alles en veel meer nog wordt van een 
machinist gevorderd en verwacht, en toch be
staan er spoorweg-directifin, die van een ge
woon mensch iu drie dagen een machinist maken. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

In de tZeitung des Vereins Üeutscher Eisen-
halm Verwaltungcn" wordt een artikel gewijd 
aan de vergeten en achtergelaten goederen in 
spoorwegrijtuigen en stations. Moeielijk na te 
gaan is het bedrag, maar zeker is het feit, dat 
daardoor jaarlijks eene beduidende som aan het 
nationaal vermogen onttrokken wordt. Slechts 
hi j , die magazijnmeester bij een spoorweg, of 
althans met de bewaring van gevonden voor
werpen belast geweest i s , kan begrijpen welk 
eene menigte goederen van den meest verschillen
den aard , door de reizigers wordt achtergelaten ; 
zoowel reisbenoodigdheden als »collis" van aller
lei soort en inhoud. 

Iu zulk eene bewaarplaats komen allerlei din
gen voor, de kostbaarste en de armoedigste, de 
overtollige en de noodzakelijke, die een reiziger 
met zich voert. 

Slechts een klein gedeelte wordt opgevraagd, 
maar verreweg het grootste blijft in de berg
plaatsen , en moet eindelijk op eene of andere wijze 
worden opgeruimd. 

Niemand zal het voorbarig of overtollig vin
den als ook hierin eens verbetering gewenscht 
wordt, en er maatregelen worden genomen, die 
strekken kunnen om het opvragen van achter
gebleven passagiersgooderen gemakkelijk en dus 
meer algemeen te maken. 

Vele reizigers toch, laten iedere poging, om 
het vermiste terug te bekomen, varen , omdat 
zij niet weten aan wien zy zich wenden moeten ; 
de arme reiziger wellicht, omdat hij voor ge
maakte of te maken kosten vreest, of huiverig 
is zich daaraan te wagen. In ieder geval is ge
brek aan inlichting, aan de zijde des publieks 
de hoofdoorzaak van de kwaal. 

De schrijver van het bedoelde ar t ikel , de heer 
A . Reitz, stelt daarom voor, de volgende maat
regelen in te voeren. 

Vooreerst neme men als regel aan, dat ge
vonden passagiers- en andere goederen, aan de 
directie van den spoorweg worden afgegeven, 
waarop de wagen, waarin het achtergeblevene 
voorkomt, te huis behoort. 

Voorts verplichte men den conducteurs, ieder 
onbeheerd stuk onmiddellijk in bezit te nemen 
en aau den bagagenieester ter verdere bezorging 
af te geven. Maar vooral is het noodig in iedere 
personenwagen, op eene in het oog vallende 
plaats, cene bekendmaking aan te plakken, waar
op de reiziger zien kan , waar hij zijne eventueel 
achtergebleven goederen kan terugbekomen. Men 
zou die bekendmaking in dezer voege kunnen 
stellen : 

»In het belang van het reizend publiek wordt 
men verzocht, alle in deze wagens onbeheerd 
gevonden goederen onmiddellijk aan de conduc
teurs af te geven of daarvan althans melding te 
maken. 

»A1 de iu dezen wagen, of over het algemeen 
iu personenwagens van den N . N . spoorweg ach
tergebleven goederen , kunnen bij den magazijn

meester tc N . N . opgevraagd worden. De beamb
ten zijn verplicht, zonder daarvoor eenige kosten 
te eischen, den reiziger in het terugbekomen 
van het verlorene behulpzaam te zijn. Behalve 
porto's en inpukkingskosten worden voor de terug
bezorging van onbeheerd gevonden goederen 
geene kosten gevorderd.' -

— In den wedstrijd tusschen eenige der beroem-
ste Zweedsche, Dcenschc eu Noorweegsche beeld
houwers, voor het maken van een gedenkteeken 
van Karei X I I , heeft prof. Mol i , een Zweedsch 
kunstenaar, den prijs behaald. Hij moet alzoo, 
vóór 1 December 1808, voor de som van 40,000 
Zw. njksd., het standbeeld met een voetstuk van 
graniet lederen. 

— Te Londen is dezer dagen de eerste steen 
gelegd voor cene nieuwe vleesch- en wildniarkt, 
welk gebouw p. st. 300,000 zal kosten. Om de 
kosten te dekken, zal V, p. van elke 21 Ned. 
ponden vleesch, die ter markt zullen worden ge
bracht , worden geheven, zoo lang tot de schuld 
vereffend is. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. De Minister van Binnen
landsche Zaken heeft ter kennis gebracht, dat , 
aangezien tot de benoeming van een rijks-op
zichter van den waterstaat der 4' klasse op eene 
bezoldiging van f 700 moet worden overgegaan, 
daartoe een vergelijkend examen zal gehouden 
worden, waarvoor z i j , die er aan deel willen 
nemen, zich vóór of op 1 Juli e. k. aan het 
Departement van Binnenlandsche Zaken zullen 
moeten hebben aangemeld bij op zegel geschre
ven adres. De verdere voorwaarden vermeldt de 
Staatscourant n". 130. 

De Staatscourant bevat het rapport van den 
Raad van toezicht op de spoorwegdiensten be
treffende bet laatste ongeval op den Rbijnspoor-
weg. Daaruit blijkt dat bet onderzoek op den 
4«" Juui , d. i . den vijfden dag na het ongeval , 
heeft plaats gehad, zoodat het den Raad onmo
gelijk was den toestand van den weg tijdens het 
ongeval te constateeren, te meer daar er reeds 
vernieuwingen hadden plaats gehad , die volgens 
getuigenis van den ploegbaas der Rijnspoorweg
maatschappij uit niet meer dan 25 ilwarslcggers 
en 14 rails moeten bestaan hebben. Volgens het 
rapport is het derailleeren niet toe te schrijven 
aan den toestand van het hout der dwarsleggers, 
maar moet dit waarschijnlijk geweten worden 
aan dc uitzetting en doorbuiging der rails. 

Wij hechten weinig waarde aan een onderzoek 
dat niet spoedig na het ongeval plaats vindt en 
betreuren bet dat men in dergelijke zaken eerst 
eene beschikking van deu minister moet afwach
ten , tot welke onderstelling de lezing van het 
rapport ons aanleiding geeft. Over dc omstan
digheid , dat dc dwarsleggers vergaan waren, 
vermecnen wij het stilzwijgen te kunnen bewa
ren, daar dit door den Raad bevestigd en in zijn 
rapport gezegd wordt, dat alleen het spint ver
gaan was; er zou dus alleen over den meerderen 
of minderen graad van vermolming verschil van 
ineening kunnen zijn. 

— De Tweede Kamer heeft tot de overbrug
ging van het Hollandsch Diep besloten ; wij ach
ten dit besluit van overwegend belang voor han
del en nijverheid cn de daaraan te besteden gelden 
zullen rijke vruchten dragen. 

Amsterdam. De commissie voor dc stichting 
van een diaconie-weeshuis heeft voor f 08.000 
de terreinen buiten de Leidsche poort aangekocht, 
waarop thans de gebouwen derzoinertuinen Tivoli 
(café-COncert) en de sociëteit llerecniging gele
gen zijn. De diaconie der Hervormde gemeente 
heeft dus een bewijs gegeven, dat zij het bou
wen in een polder niet nadeelig cn ongezond 
oordeelt voor het opkomend geslacht. Professor 
Schneevoogt is hieromtrent van een ander ge
voelen. Dr. Ileynsius ontkent het bestaan van het 
zoogenaamd mocrasgif in den polder van het bui
ten-gasthuis, en zijn boekje over dit onderwerp 
heeft zeker sterk meegewerkt tot het doen eener 
keuze, om aan de Schans alhier een nieuw gast
huis te bouwen. Zooals de dagbladen berichtten, 
hebben zich een groot aantal doctoren cn pro
fessoren tegen dit besluit doen booren. Men 
onderstelt dat de gemeenteraad zal besluiten een 
tweede gasthuis voor 300 zieken te bouwen op 
'iet terrein van den .Stads timmertuin, waar
door beide partijen in den raad en daarbuiten 
bevredigd zouden zijn. Voor het weeshuis hier
boven genoemd is, naar wij vernemen, reeds 
over de f 200.000 aan giften toegezegd , dat is | 

het ' / , van de som, die voor den bouw noodig 
wordt geoordeeld. 

De Leidsche buurt en polder schijnen zeer ge
zocht te zijn. Eerlang zal daar het beeld van 
Vondel, door Rover in 't klein , door Stracké iu 
't groot geboetseerd en door Enthoven iu brons 
gegoten, op een voetstuk worden gesteld, welks 
fundament f 3000 kost en door de stad als ge
schenk wordt gegeven, liet voetstuk zelf is ont
worpen door den heer t'uijpers en moet zeer fraai 
zijn. Eenige beelden daarom been worden te 
Roermond gehakt. Het een en ander zal de blij
ken dragen , dat Vondel een groot man was, die 
door zijne geloofsgenooten eene eere wordt be
wezen , welke menig tijdgenoot hem als dichter, 
met genoegen gunt. 't Is opmerkelijk dat de Von
dels-commissie , waarvan de heer J . A . Alberdingk 
Thijm de secretaris i s , alles zoo in den stille 
heeft weten klaar te krijgen, en voor het beeld 
met piëdestal geenc prijsvraag onder de beeld
houwers heeft uitgcschicven. Bijna niemand beeft 
iets van het figuur gezien of gehoord. Veel min
der van de staat van rekening. Geene af beelding 
is publiek gemaakt, 't Is daarom al reeds eene 
commissie-coterie of partyzaak genoemd, hoofd
zakelijk op touw gezet door de heeren Thijm, Brou
wers , enz. voor de heeren Cuüpers, Royer euz. Dat 
velen zich bij de commissie komen aansluiten, 
opdat de sterk gekleurde tint der commissie zich 
doeltreffend oplosse in den persoon van Vondel 
en diens bekwaamheden. 

Amsterdam. Nadat eene commissie uit den 
gemeenteraad van Amsterdam zich met 5 tegen 
3 stemmen vóór het regecringsontwerp van een 
centraal personenstutiou in het open havenfront 
en een centraal goederenstation iu de stads 
rietlanden had verklaard, is iu de zitting van 
den gemeenteraad van 31 Mei I. I. met 23 tegen 
11 stemmen besloten , de regeering te kennen 
tc geven : i>dat haar plan wordt beschouwd als 
in strijd met het welbegrepen belang van Am
sterdam." 

Het advies van de speciaal daartoe benoemde 
commissie staat dus hierin lijnrecht tegenover 
het gevoelen van den gemeenteraad. 

Het is dus dc vraag of de regeering de stem
ming van de gemeenteraadsleden zal stellen 
boven het advies van de commissie , die speciaal 
daartoe geroepen zijnde , nauwkeurig heeft on
derzocht cn zich heeft laten voorlichten. 

In elk geval toch is gebleken dat tegenover 
de vele stemmen, die tegen het regecrings
ontwerp worden uitgebracht iu de laatste dagen 
ook krachtige en gemotiveerde stemmen daar
vóór gevonden worden, en wij meenen dat er 
een helderen blik toe noodig i s , om zich die 
veranderde toestand van Amsterdam aan de 
Uzijde in verband met het Noordzee-kanaul en 
de vrije invaart in de beide dokken voor te 
stellen en daarop een oordeel te gronden. 

Met belangstelling zien wij dus na de ter-
visieliggingen van de onteigeningstukken de be
slissing dezer zaak in de Tweede Kamer te geinoet. 

— Naar men verneemt werd op den 12*** Juni 
te Amsterdam weder een vergadering gehouden 
van het comité vun den Noord-hoUandschen-frie-
scben spoorweg, waarin besloten werd tot hot ne-
inen van nieuwe en krachtige pogingen ter berei
king der voorgestelde verbinding. 

Utrecht. Dc gemeenteraad heeft in zijne zitting 
van den l i ' 1 " ' Juni I. 1. benoemd tot hoofdopzich
ter bij de gemeentewerken de heer .1. V. Kok , 
tot inspecteur voor de bouwpolitie de heer 
J . N . Breebaart, opzichter bij de Staatsspoor
wegen te Alkmaar cn tot opzichter over de stra
ten cn wegen de heer R. Tekelenburg. 

Naar men verneemt werd voor deze betrkkingen 
geene publieke sollicitatie opengesteld. 

In dezelfde zitting werd in verband met de vast
gestelde reorganisatie besloten dat de tegenwoor
dige stads-architect zal blijven fungeeren als ge
meente-architect en directeur van openbare wer
ken , en werden eenige instruction vastgesteld. 

Bij de nieuwe verordening zijn eenige tracte-
menten als volgt vastgesteld : 

voor den gemeente-architect, directeur van de 
openbare werken f 3000. 

voor den hoofd-opzichter over de plaatselijke 
werken en eigendommen van f 1400 tot ƒ 1 8 0 0 . 

voor den inspecteur voor de bouwpolitie van 
f 1200 tot f 1000. 

voor den opzichter over de straten en wegen 
van /' 000 tot / 800. 

voor den opzichter over de wandelplaatsen van 
/' 000 tot 800. 

voor den klerk ter ^fabricage van f 000 tot ƒ 8 0 0 . 
voor den teekenaar ter fabricage van / 700 

tot f 000. 

Haarlem. Op den 7'ieu Juni is in eene ver
gadering van dijkgraaf en heemraden van den 
Haarlemmermeerpolder tot hoofdopzichter van ge-
melden polder benoemd de heer Klink Sterk , bouw
en werktuigkundige der derde klasse bij de staats
spoorwegen , en wel met 4 stemmen tegen 3 , 
die op den heer W . Kok , opzichter van den wa
terstaat aan het Nieuwediep, waren uitgebracht. 

's- Hertogenbosch. Bij den aanleg van pro
vinciale wegen in Noord-Brabant worden een of 
meer tijdelijke opzichters op eene bezoldiging 
van vijftig gulden per maand gevraagd. Belang
hebbenden moeten zich op den 2!)»"'" dezer aan 
een vergelijkend onderzoek onderwerpen, zijnde 
de vereischte kundigheden vermeld in het Pro
vinciaal Blad van 1850 n°. 12. 

— De sub-commissie te 's Hertogcnboscb tot be
spoediging der uitwendige restauratie van de St. 
.lans-kerk heeft maandag hare eerste vergadering 
gehouden. Men heeft o. a. besloten, dat ieder 
lid iu den kring zijner betrekkingen zich beyfe-
ren zal , de bedoeling, om tot bet herstelleu van 
een in verval verkeerend monument van gotbiscbe 
bouwkunst mede te werken, meer en meer be
kend te maken, en dat denkbeeld ingang te doen 
vinden en te verspreiden , door zooveel mogelijk 
elders sub-coinmissiën in het leven te roepen. 

Varia. 
De eerste proeven met electrisch licht zijn ge

nomen door Davy in 1801 , door middel van 
eene batterij van 2000 platen , ieder van 4 vier
kante duimen. Hij gebruikte daarbij houtskool-
spitsen, van zeer licht hout gebrand , die hij tot 
rood wordens gloeide en in een kwikbad dom
pelde; de kwik, die iu de poriën van de houts
kool dringt , verhoogt daarvan het geleidende 
vermogen. (Pop. Sc. Rev.) 

Omtrent de fijnheid der dampkringslucht iu 
de Poolstreken , wordt door Parry in het verslag 
zijner derde Noordpool-cxpeditie medegedeeld.dat 
2 personen met groot gemak een gesprek kon
den voeren dwars over de haven »Port Bowen" 
genaamd, en zij daarbij 00!)0 voeten ol'ongeveer 
2000 ellen van elkander waren verwijderd. 

(Pop. Sc. Rev.) 
Marg Sommerville, de beroemde Engelsche 

natuurkundige, bedekte dc helft van eene ge
wone naald met papier, en stelde de andere helft 
blool aan de violet-straal van het «spectrum." 
Na 2 uren was de naald sterk magnetisch ge
worden , en vertoonde de duidelijke teekenen van 
polariteit. De indigo-straal gaf ongeveer dezelfde 
resultaten ; van de blauwe en groene straal was 
de uitwerking zeer zwak; roode, oranje en geele 
stralen veroorzaakten geen magnetisme, hoewel 
de naald twee volle dagen daaraan werd bloot
gesteld. 

Bij het blootstellen van de beide helften eener 
naald aan verschillende kleurstralen, kreeg zij 
dezelfde resultaten. (Observer.) 

Eene Amcrikuauschc maatschappij houdt zich 
bezig met het traeeeren en ontwerpen van een 
spoorweg van Vera-Cruz naar Mexico , d i e , als 
bij tot uitvoering komt, eene zeldzame gelegen
heid zal aanbieden, tot het ten toon spreiden 
vau bedrevenheid in de ingenieurs-wetenschap. 

Op een afstand van 150 Eng. mijlen toch, of 
p. m. 50 uren gaans , is de klimming van stad 
tot stad van het «niveau" der zee uitgaande, 
meer dan 8000 Engelsche voeten. 

(Amerik. Zcilungen.) 
De inwoners van Quito leven gezond en wel 

op eene huogte van 0500 voeten boven de opper
vlakte der zee, cn de schaapherders van Anti-
sana , het hoogste bewoonde punt op aarde, ademen 
ongehinderd op cene hoogte van 13.500 voeten, op 
eene plaats, waar de lucht niet meer dan van 
hare gewone dichtheid heeft. Die lieden zijn 
vooral niet minder gezond cn sterk , dan de be
woners van lager liggende plaatsen. 

(Engineer.) 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur ! 

Aaiigezicu iu uw veel gelezen „Opmerker" dikwijls solli
citanten worden opgeroepen vour de betrekking vnn arHii-
tect, hoofdopzichter of ilergclnken, niet bepaling dat ile te 
beuuelliell ucruoou tevens oudcrwija zal moeteu geven aan 
de terkeiischoul of iu liet bouwkundig teckeueu, eu daar-
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voor moet voorzien zijn van ecu diploma, dat hij ain zoo
danig U toegelaten, zal het zeker velen uiet onverschillig 
zijn te i'prapjiirji wat er zoo »J gevorderd wordt om bet 
bedoelde diploma te bekomen. 

Steller dezes onderwierp zieli aan het examen, om te 
worden toegelaten nis ouderwijzer iu de bouwkunde cn heeft 
bij het laatst plaats gehad hebbend examen de volgende 
ondervinding opgedaan. 

Vooreerst werd allen, die zich voor het rxnmen hadden 
aangemeld , een voorbeeld voor handteekeuen voorgelegd . 
om dit na te teeltenen, en ouder deze werkzaamheden 
werden allen, onverschillig of zij waren architect of schilder, 
in eeue andere kamer vergast op vragen, over de proportien 
van het men schel ijk lichaam, de verschillende leerwijzen, 
auntoiuie, de spieren van het meuschelijk lichaam enz. 

Het rerden van den eersten dag werd gen ijd aan het 
teekenen vau ecu pleisterkop. 

Deu volgenden dag werd eene perspectivische teekening 
verlangd en dc opgave was zoo onbeduidend dat een leer
l ing , die met een weinig ambitie een halfjaar ouderwijs 
in de perspectief heeft genoten , daaraan gemakkelijk kon 
beantwoorden. 

Vervolgen! werden historische schetsen verhinird, als: Ju
das iu den tempel anu dc overpriesters en ouderlingen dc 
zilverlingen terugbrengende; Socrates zich in de gevangenis 
onderhoudende met den cipier; de opwekking vnn Lazarus, 
enz. euz. eu tusschen deze hedrijvcu werd de theorie tier 
perspectief behandeld. Onwillekeurig zal men vragen: wat 
is er voor den bouwkundige dan te doen? 

Niets anders dan een Dorisch hoofdgestel met een ge
deelte van een kolom met cannelures cn kapiteel, dat op 
ecu hord geteckend eu met dc maten is ingeschreven, op 
papier tc tcekenen , cn het ontwerpen van een ornament. 

Deze vraag werd ook den heeren schilders voorgelegd. 
Maar nu is de vraag: zal iemand, die aan voren gestelde 

eischen geheel en al voldoet. werkelijk blijken hebben 
gegeven, dat hij dc bekwaam beid bezit om ouderwijs tc 
geven in de bouwkunde ; steller dezes trekt dit iu twijfel. 

Het zij verre, dat hij het zou wagen de wet op het mid
delbaar ouderwijs te onttaeeren, maar het doet li cm leed dat 
de schoone houwkunst zoo lang staat aangeschreven dat zij 
slechts als eene ondergeschikte zaak wordt beschouwd voor 
hem, die als onderwijzer iu het tcekenen wil optreden. 

Het grieft hem zeer de bouwkunst, die zoo veel jaren 
van oefening en inspanning vordert, om het tot eene zekere 
hoogte te breugen , op dusdanige; wijze; te zien vernederen. 

Het is daarom dat hij aan alle architecten of bouwkun
digen den raad geeft , dat mocht hen de lust bekruipen, 
zich aan meergenoemd examen te onderwerpen, zich te 
voorzien van eene goede dosis bekwaamheid iu het vak 
van beeldende kunsten, wil men ten minste uiet, dat bun 
zal worden toegevoegd, hoe bekwaam men ook anders we
zen moge; gij zijt gewogen cn te licht bevonden 
harde woord: „ g e d r o p e n " niet tc bezigen. 

Uw diensticilluje dienaar, 
N . M . A K V F . L D 

Gemeente-architect te liergen op Zoom. 
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Aanbestedingen. 

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

M n n n d n a ; , 17 J u n i . 
Teu Ü ' / i n a i 1 gebouw van het prov. bestuur te 

's Hage : lo. het ouderlioudeu van de rijks-, rivier-cn oever-
werkcu, gelegen in de rivieren de Nieuwe Maas, het Scheur, 
de Hartel eu het Spui , iu de provincie Zuid-Holland , in
gaande den lstcn Juli 1H67 en eindigende den .'iOsten Juut 
1808; 2o. het onderhouden van 's rijks oeverwerken, liggen
de ter wederzijden van de havens te Ilellcvoctsluis cu van 
de beide Hooraschc hoofden, aan den ouden Iloonischcn 
zeedijk, iu dc provincie Zuid-Holland, ingaande den lstcn 
Juli lHfu en eindigende den .'IOsten Juni 1808. 

Teu i t ' / s » r c , aau het gebouw van het prov. bestuur te 
's Hage: het wegruimen van het wrak van het in Novem
ber ISfïO iu het Hrouwcrshavensche zeegat gebleven Neder
landsche dricinastschip Klisahcth. 

Ten l i 1 Ij ure anu het lokaal van het prov. bestuur te 
*s Hage: den aanbouw vnn eene kamer en een kabinetje hij 
het gebouw van het prov. bestuur van Ziiidhollaud. 

Ten 12 ure, ten raadhuize tc Dordrecht: het herstellen 
of vernieuwen der laudhoofden cn het vernieuwen van den 
bovenbouw van twee vaste bruggen, waarvan een iu de 
Heerhcimnussuistraat en een in het Stek te Dordrecht. 

I l i n s i l i ^ , 1 » J u n i . 
Teu 12 ure, iu het lokaal van het ministerie van marine 

te 's l lage: herbesteding van het bouwen van eeue lieht-
wnchterswoning voor het licht genaamd de Verklikker, op 
een duin iu deu noordwesthoek van Schouwen. 

W o e n s d a g , I » J u n i . 
Ten 11 ure, ten huize van A. Bolscher te llonierbroek 

bij Almelo: het bouwen eener nieuwe pastorie met berg
plaats of koetshuis eu het vergrooten der kerk en eene nieuwe 
sac Hst ij. 

Teu 12 ure, ten raadhuize tc Kettel , c. a.: het verbrei
den der grindbaan op den KaudcJnarweg, vóór dc It. C . 
kerk aldaar, ter lengte van ongeveer 118 ellen. 

Ten 12 ure, iu het lokaal vau het ministerie van binncn-
laudsehe zakeu te ' sHage: het herstellen eu verbeteren der 
rijkstelegniatlijuen langs den Rhijuspoorweg tusschen Am
sterdam eu L'trecht cu tusschen Ltrecht eu Arnhem, iu twee 
perceelen. 

D o n d e r d a g 20 J u n i . 
IVii 12 ure, in ecu der lokalen van het ministerie van 

biuueul. zaken te 't Hage: het maken van den Oosthnvcu-
dam, eeu gedeelte van den Wcsthavcudnm en van dc ha
vengeld , voor de buitenhaven aau den mond van het kanaal 

• door Walcheren bij Vlissingen. 
- T e n v12 ure, in een der lokalen van het ministerie vnu 

bi&nell. ttakcu tc 's l lage: het makeu van eeue Beschoeiing, 
Uiieri'aUisi, hel ophoogen vau Terreinen eu eeuigc andere 
werkcir**ttm behoeve vau 's Itijks Stapelplaats iu de gemeente 

V i l j d a a ; , 21 J u n i . 
ure, aau het lokaal van het prol 

lurg: lo. het verlengen, verhoogeu ei 
deu bestaandeu veerdam te Kortgcne. en 
ewi^eigcr met los- cn laadplaats voor vee aldaar. benevens 
het o n t h o u d e n van genoemden steiger met den kop des 

erdsmsYtot 31 iKcmber 1-s'iK; L V het maken eeuer los-
laadplWs voor vee aau den steiger tc Wolphaartsdijk , 

met het un>lerhoud tot 31 December 1808. 

AU » bestuur te Mid-
verzwaren van 
het maken van 

Ten l O ure, nau het gebouw van het prov. bestuur te 
Middelburg: het uitvoeren vnu eenige herstellingen in de 
regter waterleiding tc Sas van Gent, behoorende tot het 
kanaal vau Neuzen. 

Teu l O ure, anu gebouw van het prov, bestuur t» Mid
delburg: het voorzien der ontstane afsehuiving aau den kop 
van het Ossenhoofd, district Langend ijk , polder Schouwen, 
behoorende tot dc werken der cnlniniteuse polders van Zee
land. 

Ten 10 ure, aau het lokaal vnn het prov. bestuur tc Mid
delburg: het uitdiepen der westelijke en oostelijke buiten
haven van Neuzen. 

Ten 12 ure, in het lokaal van het ministerie vnn binnen], 
zakeu tc "s llagc- het spannen cu ophangen vuu een draad 
aau de bestaande telegraafpalen langs den Staat«spoorwe 
tusschen Venlo en Maastricht. 

Teu 2 ure, door het l{. ('. I'arochiaal kerkbestuur te Beek 
bij Zevenaar: het belangrijk vergrooten eu restmircreji der 
Parochiekerk cn het bouwen eener pastorie. 

KitlerdtiK 22 J u n i . 
Ten 1 ure, door de Directie der Ned. Rhijnspoorweg-

uiaatschappij te l'trecht: het houwen van een stationsge
bouw , retiradegebouw cu verdere werken op bet stations-
terrein tc Arnhem. 

Muandtic , 21 J u n i . 
Teu 1 ure. op het gemecuteliuis ti Zwolle: hel afbreken 

der Dtnueu-Diczer poorten brug aldaar, en het in dc plaats 
bouwen eeuer vaste ijzeren brug. 

Ten I ure, op het raadhuis te Zwolle: het leveren eu 
stellen van meubels , gas- en waterleidingen in het gebouw 
der rijks hoogere burgèrst hooi tc Zwolle. 

Teu 2 ore, door het K. ('. Parochiaal kerkbestuur van 

Advertentiën. 

• Mcilo: 
eene pa? 

c. 
het boiiwi 

k< rk 

liet maken der werkeu 
Akkriiin tot Leeuwarden 
Leeuwarden, 
van binnenlandsche za-
van wachters woningen . 

rderc werken op den 

St. Willebrordus | 
inet twee torens cn 

Mi u s . l u . , 25 J u n i 
Ten I I ure, iu het Hotel der Nederlanden te 'sllage: 

het houwen van eeue hulpkerk voor de It. ('. gemeente aan 
den stationsweg, cu het inrichten en bijbouwen van In
staande irebouwcu tot pastorie. 

Ihmricrrlajc 27 J u n i . 
Ten I I ' % ure, iu het gebouw \an het prov. bestuur te 

's Hage: lo. het linken van dc vijzel-opleiders en het ge
bouw voor het beiicdetisfoomgeinaal met vijzels, cn verder 
bijhchoorcnih werken iu den Ringdijk laiiffS den zuidooste
lijken oever der plassen. even beoosten de oostknde in de 
gemeenten ('npelle aau den Ussel , provincie Zuid-Holland ; 
2o. het maken, leveren, vervoeren en opstellen van een 
stoomwerktuig, voor het sub lo. bedoeld hcuedcugciuaal. 

Ten 12 ure, iu ecu der lokalen van het ministerie vau 
Binnenlandsche zaken te 'sllage. 
tot voltooijiug van het gedeelte van 
van den spoorweg van Arnhem tot 

Teu 12 ure, aau het ministerie 
keu tc 's Gravenhage: het maken 
wachthuizen, afsluitingen eu eenige 
spoorweg van Mcppel uaar llcerenveeii. 

Ihmderdaa: , 4 J u l i . 
Ten I I ure, iu een der lokalen vnu het ministerie van 

binnen! zaken te 's Hage: het makeu vau ecu station te 
Nicuwcschaus met daartoe behoorende werken eu gebouwen, 
ten behoeve vau den spoorweg van Harlingen naar elellan-
noverschc grens. 

Ten 12 ure, in een der lokalen vau het ministerie vnu 
biuueul. zaken te 's l lage: het houwen van ecu cn twintig 
wachterswoningen voor het gedeelte van den spoorweg van 
Berircii op Zoom tot (iocs tusschen dc Ooster-Schelde eu 

Goes. 
H o n d e r d ny; . II J u l i . 

Ten 12 ure, iu ecu der lokalen vau het ministerie van 
biuueulandscbe zaken te 'sl lage: het makeu en stellen van 
den metalen bovenbouw der brug over tie- Waal bij Hommel. 

D o n d e r d a g , I» J u l i . 
Ten 12 ure, in ecu der lokalen van het ministerie vnu 

hiuncul. zakeu te' 's Hage: het houwen van eeue keer- eu 
schutsluis eu eenige andere werken hij Vlissingen, van het 
kanaal door Walcheren cn den spoorweg van Goes naar 
Missiugeu. 

Afloop van aanbestedingen. 
O p A Juni tc Zicrikzee, het eloen van eenige veruieuwju* 

ge-u aan de gebouwen cn andere werken der gemeente, met 
het gewone onderhoud daarvan, in elf perceelen. tc weten 
lo. openbare gebouwen, waaronder de torens en poorten, il 
vloeelplankcn, stads bniuel- en vreionpnilcn, voor J 2699, 
aangenomen door M . van den Kude; Uo. kaaimuren, voor 
ƒ5*9 , door J . Lemmers; So. beschoeiingen cu paalwerken, 
voor ƒ 1400, eloor C'. Wisse; 4ei. leveren van materialen en 
leggen van wiuterkraminat, voor ƒ 499, eloor J . van der 
Linden; 5o. bruggen, overlaat, steenen heer, \ waterkcerin-
geu langs tie brakke gracht , het tligtste sas, de kaaimuren 
aau tie Kariiemelksvaart, met die van dc buitengrachten cn 
borstweringmuren aau de Nobel poert, voor f 1000, door ('. 
Wisse; (ïo. riolen, slooten, putten eu waterleidingen, voor 

ƒ1110, door ('. .1. Klsevicr; 7o. wegen, voetpaden en straten 
voor ƒ 0 0 0 , eloor J . van tier Linden , So. pompen en baukeu 
iu ele wandelingen , voor J'^7*'; *Kx»r W. .1. dc Graall'; Uo. 
begraafplaats, voor ƒ 4 4 5 , door ('. .1. Klzevicr; 10e>. groette 
toieu , voor ƒ 1 0 8 0 , door .1. lemmers; eu U o . schoolge
bouwen, voor ƒ 1 0 8 0 , eloor Idem, 

(>p .» Juni te Amsterdam< Het herstellen cn tot huisves
ting vnu troepen inrichten vuu het linker paviljoen in het 
gebouw Oranje' Nassau. Aannemer ele heer ('. I . llcijiuk 
voor ƒ 10,590. Daarna werden herbesteed : ele aarilevverkcu 
en zeeweringen onder het bestuur der genie te Amsterdam 
Aannemer ele heer K. II. Brockmi'ier, voor ƒ 1 4 4 0 . 

Op 11 Juni , aan het Ministerie van Biuueulaudsche Zakeu 
tc 'sllage: het maken vun het gedeelte' van den Zuider 
Waaldijk bij Hom mei , tot tien Noorder Maasdijk bij II edel, 
van deu spoorweg vau Ltrecht uaar Boxtel. Daarvoor waren 
dertig biljetten iugckoiiieu. Dc minste inschrijver was de 
heer F . Liiukens, te Bierik, voor ƒ704,000. 

Op A J u n i , in het gebouw van het provinciaal bestuur te 
Haarlem: het vereliepen van eeuigc gedeelten van het Noord• 
llollandsche kanaal. Minste inschrijver ele heer G . Schalk 
te Buiksloot, voor ƒ 18.990. 

Op A Juni te Akersloot: het bouwen eener nieuwe It. K 
kerk en pastorij, waarvan aannemer is geworden de heer 
11. de Groot, te- Alkmaar, voor de som vau ƒ 3 5 , 0 0 0 . 

Op *• Juni te' Kampen: het bouwen vuu eeu bestedclingeu 
huis voor ele hervormde gemeente. Minste inschrijvers waren 
dc heeren t iterwijk, Iticzcbos eu 1'rikkcrt tc knuipi-n, met 
het aanbrengen vuu veiitilntic-tot stcllem voor /' 18,001) eu zon
der die voor ƒ 1 5 , 9 0 0 . 

AANBESTEDING. 
Het l i . C. PAROCHIAAL KERKBESTUUR te 

Beek bij '/.evenaar 7.\\\ op Vrijdag den 21 .ïunij 
1807, iles middags om 2 uur , hij den Kastelein 
./. BOSESDAAI.. aldaar. A A N B E S T E D E N : 

l l i - l IM-Iancrljk vergrooten en r e N t m i -
reren émw B'AKO» u n i t i . itit en het 
Houwen eener r t v i ' d K I J . 

Teekeningen en bestek liggen 9 dagen vóór 
Ir besteding ter inzage hij voornoemden Kaste
lein ; verder de bestekken te Zutphen hij ('.. /.. 
BEi.K, te Vuestiorgh hij WEIJN. te Arnhem bij 
MALIES en te Ihielinchem hij HADEMAEEII. 

sMorgens vóór de besteding aanwijzing in loco. 
Inlichtingen worden gegeven door den Architect 
//. ./. WENNEKERS en de bestekki p liane,. 
vraag ii 5 0 cent hij den Boekhandelaar •/. A. 
WIU.EMSES. beiden te Zutphen. 

FOLKERS & C°, 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N D E 

PÏÏEMCIIMiHETE-SMECIHIh.LiMiTfu. 
t e L O N D E N . 

Ransome's kunstzandsteen voor Bouw
kunstige Versieringen. B A L U S T R A D E N , K A P I 
T E E L E N . COXSOI.EN. EU I EZ EN . enz.: alsmede 
VAZEN. . FONTEINEN . G E D E N K T E E K E N E N . 
S T A N D B E E L D E N , (i l tAl T E E K E N E N enz. 

Modellen zijn hij de Agenten aanwezig: teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge
geven, en naar over te leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie vau verweerden HARD
STEEN euz. 

Door de verbinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk, die iu 
den sleen wordt opgenomen, dien vei hardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
lot herstel van G E B A K K E N S T E E N . TERRA
COTTA , K A L K - . POKTI.AND-CEM ENT-BEI'LEIS-
TERING, enz. 

De preparaten zijn kleurloos: ter bekomiug 
van Steenkleuren zijn verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

MOSAIK TEGELS. 
( U e u i i K k e i i s t e e n . F r m i N r l i f a b r i k a n t . ) 

Dessins en monsters zijn iu verschillende 
kleuren voorbanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel-HÖtel (vestibule), 
voor den Huize Kersbergen te Zeijst (warande) 
en vele particuliere gebouwen. 

Adres POLKERS Sc C". te Amsterdam. 

Bouwartikelen. 
Ondergeteekende beveelt zich aan tot het le

veren van Engelsche Tegels voor Parket
vloeren en Muren iu (langen. Vostibulen, 
Portalen. Veranda's. Oranjerieën, Hadkamers, 
Schoorsteenmantels, voor Kalmus. 'frappen, Frie
ten, Plinten, enz. iu particuliere en publieke ge
houwen en in kerken. — De Vloertegels zijn 
ellen van kleur ol' we] met verschillende kleuren 
eu ornementen ingelegd: dc Muurtegels ziju 
verglaasd . ellen vau kleur of met ornementen , 
alsmede in relief, (majolica). Modellen zijn ter 
bezichtiging voorhanden : teekeningen en prijsbe
rekeningen worden OJI aanvraag gemaakt en 
bestellingen loet zorg en spoed uitgevoerd. 

A M S I T I I I ' A M . (ili Amstel (Erwtenmarkt.) 
D. J . vnn den Hrlnk. 

B E C K E R & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpat-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T K K S T A A T , H E G E N I E , O K . N A A N L E G 

V A N Si'OoltwKUEN en O P E N U A K K W E K K E N . — Voorts 
de gunstig bekende Becker ' s B a l a n s e n . 
B a a c u l t s . W e e g b r u g g e n enz. 

Uitgegeven te Arnhem bij I). A . THIEME.—lloofdeorrcspondcnteu L . VAN K A K K E N E S .* C". te : l » * i * « . - Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 

Tweede jaargang. N°. 26 

leneiijil futttU itdirtt 2ilirdi| lij 
l i . A . T H I E M E te A r n h e m . 

Prijs fu .1 windt, train p. p. / I J S , 

22 Juni 1887. 

Vei abiiiMrl mli <Ht?m jurnog. 
M i . r l u l i è i kiuim / -.iu p e r f m i t i rent 

•• f -.ii <m lejel ei M I 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, TOEHEURS, FABRIKATEN, AAOEMERS & WERKBAZEN. 
u i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n K . \ v . V A X C T K N B T . T f f z . 

Met medewerking van Pr. T. TAK DOKSBDRQH, C. J. VAN DOORN, J. t l . VAX 0BNDT Jr . , J . H. LELIMAN, II. UNSK, S. E. W. R00RDA VAN' ETSIN0A, H. P. VOGEL. 

NIEUW O N T W O R P E N S T O O M P A K K E T V A A R T . 
TOT VERVOER VAN MILITAIREN . TUS

SCHEN ENGELAND EN KIHTSC'H-INDIE. 

Onderstaande regelen, overgenomen uit een 
nieuw verschenen werk van Engêne-Elaohat. ten 
titel voerende : sla Navigation ü vapeur trans-
océanienne . " bevat het volgende opstel van de 
Engelsche admiraliteit . over de in dienst stel
ling eener stoompakketvaart tot den overvoer van 
troepen. 

De Engelsche admiraliteit heeft in IS(i."> vijf 
ijzeren schroefschepen besteld, elk van 417H 
tonnen en 800 paardekrachteu , die in '20 maan
den moeten geleverd worden. Elk van die sche
pen moet I4.~>0 man kunnen overvoeren. 
De lengte van die stoomschepen is 110.—• el 

•• breedte » » » » 15.— i 
Het hol * » » » 9.05 » (*) 

De snelheid bij de proefnemingen moet ziju 
14 mijlen : noodig, zegt het verslag der admira
li tei t , om in gewone omstandigheden 8 a 10 
mijlen snelheid te waarborgen. 

De bodem der vaartuigen is dubbel. en in cellen 
verdeeld, beide bodems van gelijke sterkte en water
dicht bewerkt. Deze constructie is onvermijdelijk 
voor vaartuigen , die troepen moeten overvoeren. 

De masten zijn van ijzer, de luchtververscbing 
beter dan gewoonlijk. 

Die schepen varen kolen voor I I I dagen, te 
zamen 140!) ton. 

Voor den romp der schepen zijn toegelaten : 
de scheepsbouwmeesters Napier. Palmer, I.iiiigley 
cn Laird ; voor de werktuigen , de werktuigkun
digen Humphry. Maudslny, Laird en Napier. 
De bestelling is als volgt verdeeld : 

Twee dezer schepen zullen varen tusschen En
geland en Alexandria : de drie andere tusschen 
Suez, Bombay. Calcutta., Madras en Kurrachee. 

Het jaarlijks over te voeren getal manschap
pen wordt als volgt geschat: 

Win ïndië 

X a a m 
der 

vaartuigen. 
Constructeurs. Prij.. 

Malabar 
Euphrates 
Jamma 
Crocodile 
Serapi* 

Napier 
Laird 
Palmer 
WijrraniR 
Thamea Jron Co. 

4.926.275 fr. 
4.939.117 „ 
4.941.955 ., 
4.78.1897 ,. 
4.820.597 ,. 

T c zamen voor 
5 schepen. . 24.411..141 fr. 
of ƒ 11.5H7.OO0. 

Makende gemiddeld f 2.307.000 per schip. 
Het opzicht is geregeld zooals itit hij de ad

miraliteit gebruikelijk is. 
Een hoofd-ingenieur, wien een teekenaar is 

toegevoegd, heeft de hoofdleiding er van. Het 
personeel bestaat bij elke werkplaats uit een 
opzichter , met 8200 fr. (omstreeks f H900) trak
tement , en een opzichter voor de klinkwerken 
op 4550 fr. (omstreeks f 2200). Hij de fabriek 
der heeren Palmer zijn twee van deze laatstge
noemde opzichters. Het geheele toezicht kost 
dus jaarlijks 100.250 fr. if 47.300), wat weinig 
is voor de aanbestedingssom van 18.900.000 fr. 
'omstreeks 9 millioen gulden). 

(*) De tliepKaiik; wordt uiet opgegeven, maar zal waar-
"chgnljjk beneden de 0 el blijven. Vert. 

Engeland naar 
Recruten 0000 
Garnizoensveraiidering. 5 regimenten . 5000 
Vrouwen en kinderen 1100 

Te zamen. . .12.100 
Van Indic naar Engeland. 

Invaliden .'1 ten honderd 1800 
Militairen, wier diensttijd is verstre

ken. 2 ten honderd 1200 
5 terugkeerende regimenten . . . . 2250 
Vrouwen en kinderen 245 

Te zamen 5405 
Het transport met zeilschepen langs de Kaap 

kostte jaarlijks ongeveer 8.850.000 fr. o f / i . 180.000. 
(/' 238 per hoofd voor ééne reis). 

Deze cijfers wijzen een vreeselijk déficit aan , 
onder de terugkeerende militairen. Het is dus 
niet enkel eene geldelijke economie, welke de 
admiraliteit op bet oog heeft , maar vooral het 
behoud iler militairen , wier gezondheid lijdt door 
eeu te lang verblijf in Indie, en wier ziekten 
spoedig genezen bij tijdigen terugkeer in Europa. 
Vandaar het groote belang van snelle en drukke 
vervoermiddelen. Het komt er op aan het Indi
sche leger spoediger te vernieuwen, dan zullen 
dezelfde personen méér dan ^enmaal derwaarts 
kunnen gaan. 

Frankrijk heeft daarvan bet voorbeeld gegeven. 
Het vervoer der troepen voor Indie en China ge
schiedt daar met de stoombooten van de Fran
sche mai l , met snelheid , orde en zuinigheid. In 
de hoop op eene mindere sterfte . is de bereke
ning der over te brengen mensrheninassa als volgt 
gesteld: 

Maar er bestaat reden te gelooven . dat het 
ware motief dit is/ dat men zonder zeer ruime 
subsiilien onmogelijk van particuliere maatschap
pijen de aanwending van zulk een groot kapitaal, 
als boven is genoemd, zou verkrijgen. Zijn de 
vaartuigen eens gebouwd, dan zal de admiraliteit 
het wellicht VOOrdeeliger vinden de exploitatie 
er van . behoudens eene subsidie. aan eene par
ticuliere maatschappij af te staan: eene subsidie, 
kleiner dan de te voorziene uitgaven. Het zijn deze 
uitgaven, die ons belangrijk voorkomen. 

Het benoodigd kapitaal is berekend op 20.424.125 
fr. (12.488.000 gulden), namelijk: 

Voor 2 schepen op den Oceaan 
en Middellandsche Zee . . . . 10,100.000 Ir. 

Voor 3 schepen in de Indische Zee 15,150.000 •> 
Reis van die drie schepen om 

de Kaap naar hulie 1,027.075 • 
2 stoomsleepers a 50.500 fr. . tOl.000 » 
12 sloepen a 3,787.50 fr. . . 45.450 o 

officieren 
soldaten 
vrouwen 
kinderen 

vau Knguland 
naar lndic. 

. 334 . 

. 7200 . 
803 . 

. 1240 . 

van Indic 

naar Engeland. 

280 
. 7200 

470 
705 

te zamen 8055 9043 

18208. 
Er zullen dus minder militairen worden uitge

zonden , maar meer terugkomen. 
De admiraliteit geeft kortelijk de redenen op . 

waarom het vervoer niet wordt gegund . hetzij 
aan de particuliere industrie, betzij aan de ge
wone muilhuoteu. hetzij aan beschikbare rijks
vaartuigen. Zij zijn deze: de militaire transport
schepen, zoonis de llyinutuya. de Uronle en de 
Tamar zijn niet goed ingericht voor den ludischen 
dienst: en de uiailbooteu eigenen zich slecht tot 
geregeld vervoer van massa's, waaronder zieken , 
vrouwen en kinderen, die bijzondere inrichtingen 
vorderen. 

Totaal . . 20,424.125 fr. 
Hier volgt nu de onkostenrekening voor een 

jaar gebruik der vijf schepen: maar wij begrij
pen niet. waarom de aflossing a 4 ten 100 

» rente » 5 » » 
» verzekering » 5 » » 

en het onderhoud » 8 » » 

te zamen 22 ten 100 
slechts op den duur van den diensttijd. */, van 
bet jaar, verdeeld zijn. 

Door deze rekenwijze wordt eene som, die 
5,807.500 franken moest bedragen, herleid tot 
3,085.524 fr. Waarschijnlijk heeft men veron
dersteld dat ile schepen. tijdens het stilliggen 
in liezen dienst, elders zullen gebruikt worden. 

Voor aflossing, 4 pCt. over 5/, ( 

jaar is gerekend 895.365 fr. 
Voor rente 5 pCt. over '4 jaar 

is gerekend 581.987 o 
Voor eerzekering 5 pCt. over 

"4 jaar is gerekend 396.172 . 
Voor onderhoud 8 pCt. over 

\ jaar is gerekend 1,212.000 » 
Bemanning (gage en schalferij.) 
Deze cijfers zijn berekend , voor de schepen in 

deu Oceaan en Middellandsche Zee. naar die van 
ile llgtiiuluya , en voor die der Indische Zee door 
toevoeging daarbij vau 40 pt't. aan de Europea
nen. Elke inlander is gerekend op 40 frank 
per dag. De schafterij der Europeanen komt op 
1.20 frank daags, die der inlanders op de 
helft . . . 9543.24 fr. 

Brandstof, 5 kilogr. per paardekracht eu 4000 
kilogr. per uur. de ton op 29 frank in 't westen 
op 75.25 frank in 't oosten berekend. 2,205.940 fr. 

in de veronderstelling van 99 zeedagen in 
't westen. 75 in 'toosten. De geheele te door-
loopen ruimte is 47000 Engelsche zeemijlen in 
den Oceaan cn HiddeHfendsche Zee en 54250 iu 
de Indische Zee. 

Slaapplaatsen. Men veronderstelt jaarlykscbe 

I 

m 



hernieuwing, waarhij van 
blijft 

Onderhoud en voeding 
lekend u | i 8. Iti frank per 

liet oude bruikbaar 
. . 315,877 fr. 

iler officieren. Is be-

dag in de Miildellaud-
sche- en op 12.(10 frank iu de Indische Zee. 
Schaffing der krijgslieden . vrouwen en kinderen. 
Naar vroegere waarneming berekend op 773.180 fr. 
Gage en schalling der bemanning van 
de stooinsleepers 43.37(1 1 

Doorreis van Suez naar Alexandrie . 1.028.432 » 
Algemeen beheer 252.500 » 

De samenvoeging van alle deze cijfers 
geeft 8,801.080 l i . 
of 513.20 fr. (243 gulden) per hoofd. 

Bij vergelijking van dezen prijs met dien langs 
de Kaap (biervoren op 238 gulden per hoofd 
aangegeven), en rekenende op de mindere soldijen 
door de kortere reis, geeft het nieuwe stelsel 
eene bezuiniging per hoofd van 85.45 frank 
(ruim 40 gulden). 

Per doorgeloopen mijl komen de kosten op 
74.32 fr. verdeeld als volgt: 

Door le loopen afstanden 101850 zeemijlen. 
Aflossing 895.365 fr. 
Jaarlijksche rente 581.987 i 
Verzekering 396.172 o 
Onderhoud 1.212.000 > 
Bemanning 954.324 > 
Brandstof 2.205.940 
Beddegoed 315.877 >• 
Voeding der militairen . 1.000.112 » 

te tarnen . . 7.507.777 fr. 
Het officieele stuk , waaraan deze berekeningen 

zijn ontleend , biedt een merkwaardig voorbeeld 
aan van de methode, die het Engelsche gouver
nement bij dergelijke onderzoekingen volgt. 

Dc vraag is alleen beschouwd uit het oogpunt 
der vergelijking van het vervoer om de Kaap 
of langs Suez, en de voordeelen dezer laatste 
bjn komen neer op liet behoud van 5000 men-
sclieiilevens, (*) en eene bezuiniging van 3.100.000 
frank per jaar. Deze voordeelen zijn zoo groot, 
dat men verwonderd moet zijn dat Engeland ze 
niet vroeger bemerkt heeft. Alleen dit onder
zoek , den 22 Februari 186(1 begonnen , heeft 6 
jaren geduurd. 

Maar twee omstandigheden verklaren die ver
traging om de richting over Suez te nemen: 
cene politieke, zijnde Pali stons afkeer tegen de 
doorgraving van de landengte van Suez, waarom 
men die niet door officieele daden erkennen wilde: 
eene militaire, de vrees dat de regelmatige door
tocht van Fransche troepen door de landengte, 
aan Frankrijk eenig overwigt zou geven op En-
land in dat gedeelte van de wereld. 

De nieuwe weg zal door de doorgraving nog 
verbeterd worden, door aan Engeland het mil
lioen voor den doorvoer langs den spoorweg uit 
te sparen. Bij dit ééne millioen kan men er 
drie andere voegen, en het leven van 5000 sol
daten, die omkwamen . bij gebrek aan regelma
tige, snelle en drukke vervoermiddelen tusschen 
Indie en het moederland. Welk eene bate voor de 
grootsche onderneming der verbinding van twee 
zeeën. 

De meest bij die doorgraving betrokken mili
taire eu handelsmogendheid is langen tijd van 
het juiste spoor gebracht door een man . wiens 
geheele populariteit gegrond was op het vleien 
der lage hartstochten van de weinig beschaafde 
gedeelten der bevolking van zijn vaderland. 

V E R G A D E R I N G V A X H E T K O N I N K L I J K I X S T I T I U T 
V A N I N G E N I E U R S O P D E N I8~ EN 14'" J U N I . 

Deu 13'" Juui werd de aangekondigde vergadering gehouden 
in het hotel van deu heer J . .1. Appeldoorn te \ elzen, De 
opkomst der gewone en buitengewone leden was bijzonder 
groot, daar uiet eenige nakomenden uiedegerekend, haar 
aantal op t i l l a 12(1 kun geschat worden. 

Na de opening der vergadering werden de nol uien der 
laatste vergadering eu het verslag vnn IHIili—1807 zonder 
discussie goedgekeurd, waarop door deu voorzitler Iwee ledeu 
werden beuoemd, om de rekening eu verantwoording der gel
den van het afgelooiien jaar met den |ieuuiiigiiieester te on
derzoeken, waartoe werden aangewezen de heeren A. J . H. 
vau der Toorn en J . F . W. ('onrad, die Inter bij monde van 
deu heer ('onrad eeu gunstig rapport uitbrachten. waarop tic 
dauk daarvoor door den voorzitter aau den heer Augier ge
bracht, niet acclamatie door de vergadering wenl bevestigd. 

De secretaris doet iiiededceliug MI nige ingekomen L'C-
schenkeu van bock- en plaatwerken. 

Van de ingekomen stukken wordt voorgelezen de brief vnn 
den heer .1. I». vau Gelidt. ten geleide van bet peilbock vnu 
's Rijks zeehaven Xieuwedicp, aangelegd in 18(14 eu unli-
gevuld met de peilingen van 18(15 eu I8ÖIÏ. en wordt verder 
door den voorzitter voorgesteld om de iiicdcdeeliiigen van deu 
heer H . de Itruijn, umtreut den bouw eener steenen boogbrug 
over de rivier Hegaloc, afdeeling U-dok, residentie Itcgnleli, 

bangs Suez rekent meu op ecu 
\uu « 8 » man. Ijings de Knap kwamen 
slechts 5*74 terug. 

.luarlijkseh verlies 
I -_• : i ii i man 

de brief van deu heer J . G . van Gendt J r . , ter nadere toe
lichting vnn zijne iu de vorige vergadering voorgedragen me
dedeeling over dc werking van deu wind op groote kap-
coustructieii, eu dc waarueniiugcu aan Deu Helder, gedurende 
de maand April 1867, door deu heer ('. vau der Sterr, dour 
den druk bekeud U- maken eu later tc bchaudclcu. waar
mede de vergadering zich vereeuigt. 

De voorzitter stelt ter behandeling het benoemen vau eeuige 
honoraire ledeu. Hoewel door het instituut zelden honoraire 
leden werden benoemd, meende de raad het ua een wiljan? 
hestaau zeer gepast, weder eeuige verdienstelijke mannen 
voor te dragen, onder mededeeling van eeuige motieven, die 
dnurtoe hadden geleid. 

Alzoo werden voorgedragen: 
In Nederland: 
Z. K. II. de Prins vuu Oranje, 
de heer J . V. Delprat, Generaal der Genie, en 
de heer Heemskerk, Minister vau Hiiiiieiilaudsehe Zaken. 
Iu Frankrijk: 
de heer Avr i l , Inspecteur General des ponts et ehatuwees. 
Iu Engeland: 
de heer John Fowler, president, eu 
de heer Charles Manby. honorair secretaris van the In

stitute of civil engineers. 
In Duitschlaud: 
de heer Hagen, Oberbauruth U- Kcrlüu. 
Omtrent den heer IJelprat. die ter vergudcriug auuwezig 

was, werd het \oorstel onmiddellijk door luide acclamatie a f 
zuiiderlrjk goedgekeurd, waaruu ook de voordracht der overige 
honoraire leden duur de geheele vergadering werd aangenomen. 

Nadat de voorzitter deu heer Delprat geluk bad gcweuselil 
met zijne benoeming, werd duur Z E d . G . kort eu tlink be
dankt voor de ouderscheiding hem le beurt gevallen, onder 
mededeeling, dal het hein goed deed, ouder dc tegenwoor
dige mannen der techniek novele oud-leerlingen te mogen 
zien, terwijl het steeds dc schoonste belooning voor ccn leeraar 
moet zijn, om te zien dat zijne leerlingen hein overtreffen. 

Tot stemopneming voor de ballotage der voorgestelde 6 ge
wone eu 4 buitengewone leden worden duur deu voorzitter 
uitgeuoodigd de heeren Mazel cn llirks. Alle voorgestelde 
leden werdcu aangenomen. 

Iu behandeling wordt genomen .ie benoeming van :t leden 
van deu rand vun bestuur, ter vervanging van de aftredende 
ledeu W. C . A . Staring, .1. Lebret en .1. A. A. Waldorp, 
die uiet herkiesbaar ziju. 

Itij de eerste stemming verkreeg al léén de heer I.. II. Mazel 
meerderheid vau stemmen, namelijk :tti en bij eene tweede 
vrije stemming de H U . .1. 6. VV. Fijuje 41 en Jhr. O. J . G . 
Klcrck .'til, zijnde de vereisebte meerderheid :t:t stemmen. 

Dc president doet eeue korte mededeeling betreffende hei 
inakeu vuil betonblokken te Saïdhavel i van de Middelland-
sche Zee, toegelicht door eene teekening van de haven tc 
Said en eene van dc inrichtingen tot het inakeu der blokken. 

De blukkcu hebben ecu inhoud van IU kub. el cu worden 
gciunakt iu bouten vormen vau 3.4(1 el leugte, 2 el breedte 
en 1.5(1 el hoogte van hydraulische kalk en zand. Dut zand 
is fijnkorrelig eu wordt verkregen uit de haven. 

De bereiding der specie geschiedt in 90 kalkiuuleus met 
draaiende oudcrbakkeli, waarvan .' iu reserve, terwijl elke 
molen 40 kub. el per dag aflevert. 

Verder werd de wijze beschreven waarop de blokken met 
behulp vnn vlotten, wagens op bellende sporen enz., ter bc-
-tcinde plaatse komen cu laugs eeu hellend vlak ill zee wor
den geschoven; ougevcer 40 blokken worden per dan geplaatst. 

De geuchte spreker eindigde zijne mededeeling met de be
lofte, om dit onderwerp meer uitvoerig in de stukken vnu bel 
lustituut tc doen opnemen. 

De secretaris leest een ingekomen brief vun den heer lluet 
te Delft, die, hoewel geeu lid meer zijnde vnu deze verga
dering, uog weuschte te voldoen aau zijne vroegere belofte, 
om nadere toelichtiugcu te geven omtrent het tutu besprokene 
Noordzee-kanaal, door de toezending eener brochure van zijne 
hand, getiteld: De Noordzee vóór Amsterdam. 

Tegenover deze beleefdheid verzoekt hij dat ook hel In
stituut vuu Ingenieurs de beleefdheid nebbe, om alle stukken 
eu besprekingen, die betrekking hehbeu op het Amsterdam -
sche Noordzce-kunaal, verzameld te doen drukken en ook voor 
het publiek verkrijgbaar te stelleu. 

De raad vau bestuur zal den inhoud van dezen brief overwegen 
en des bctrcll'eiide in de volgende vergadering eeu voorstel doen. 

Dc overschrijving van eenige buitengewone lot gewone leden 
wordt aan de vergadering medegedeeld. 

Dc president deelt eenige buzouderhedeu mede uit het ver
slag vnu de Amsterdamsche kanaalmaatschappij, tcu eiude 
de leden eenigszins op de hoogte te stellen, alvorens die wer
ken te bezichtigen. - - Voor de eerstvolgende vergadering wor
den ter ballotage voorgesteld I gewoon eu 3 buitengewone 
leden. Na inedcdeelitlg dat de lieer Koelen voor de goede 
orde op zich genomen had bij liet bezoek der Icanaalwerken 
met eeu fluitje het sein tot verzameling der ledeu. als dat 
noodig was, te geven, wordt de vergadering door deu voor
zitter gesloten. 

Onmiddellijk nadat anu het vervolg van lol programma, 
namelijk „hel gebruikeu vau eenige vervrrschingen" voldaan 
was, vertrokken de leden te 12' s ure naar het juist daar
langs gelegen of te leggen Aliisterdiuiisehc Noordzec-kanaal. 

Eenige op staken cn op dc locomotief geplaatste vlaggen 
droegen veel Irij om het eeu zeker feestelijk aanzien tc ge
nui , toen allen plaats namen i 'li trein, bestaaude uit 5 
wagens, die uilen netjes, voor zooi cel men zulks op een 
werk kau verlangen, vun banken voorzien waren, terwijl de 
ingenieur llowkshaw en de aannemer Freeman zich up dc 
locomotief begaven. 

Te l ~ : l , uur vertrok dc trein naur dc aiirdeiiduinstorliiigen 
iu dc tVijkermecr; onderweg werden 2 in werking zijnde 
slooiiibaggerinolciis opgemerkt, die door horizontale kouten 
huizen, ter hoogte vun de oppervlakte van liet wliter, dc bag
ger met water vermengd onder dc dijken door wegdrukten . 
zoodal onmiddellijk achter die dijken de neerslag vnn de 
modder plaats vond. 

Aan het eind vau deu dam genaderd zijnde, werd de drij
vende stortstelliug [tip genaamd) bezien: 

Twee schepen \an til) ii 70 el lengte liggen ter wederzijde 
vau den te storten dam. waarop op onderlinge afstandeni, vnn 
I'. el. duarsspalltell rusten, die doorgaande strekschc liggers 
dragen, waarop dc spoorstaven zijn bevestigd. 

He geheele toestel heeft ccn sterk eu eenvoudig aanzien 
eu dc daarop gestuwde trein lost onmiddellijk daaronder het 
Hungevoerde duinzand; de twee schepen doen hier dubbele 
dienst, daar zij eerstens de geheele stelling dragen en overi
gens ook dienen, om het zijdeliugs uil loopen vnu deu dam. 
alvorens deze eenige vastheid heelt verkregen, te voorkomen. 

Het lossen vnu deu trein geschiedt langzaam, om ook de 
drukking op deu ondergrond "f bugger langzaam aan te hrru-
geu en walmeer de dam genoegza vastheid bezit, wordt de 
stortstelliug aan ankers met kettingen vooriiitgchaald, liet-
ge chtcr dikwijls met veel moeite gepaard schijnt le gaan. 

Nog eeu dergelijke toestel was aanwezig, om voor deu twee
den uardendam vun het kanaal tc gebruiken. 

De gezamenlijke lengte der gemaakte dammen In-draagt 
ruim liUUÜ el. 

Na deze bezichtiging werden de leden teruggevoerd naar de 
bttoufabrikutic nabij deu straatweg te Velzen. die op groote 
schaal aaugelcgd cn tcu volle bezienswaard is. 

Op eeu groot eu hoog getimmerte, dat met een vlot-, is 
ul'gedekt, bevindt zich ecu stooiiikraau. die de geregeld per 
paurdeiispoor aangevoerde ijzeren bakkeu met muterialeu uaar 
boven trekt en na eeue Wending gemaakt te hebben, de in
houd uitstort iu 4 verschillende houten trechters, die iu deu 
vluer ziju auugebracht cn naur willekeur vau ouderen kiiiiucu 
geupeud of gesloten worden. 

hike trechter brengt de muteriulen iu een daarouder ge
stelde gegotcu ijzeren cilinder van ongeveer 1 cl ajumeter en 
ruim 2 el leugte, die omgewenteld wordt om eeu as iu dia
gonale richting, waardoor de vermenging der deelen vollcilig 
wordt verkregen; tol vulliug eu uitstorting dezer ciliudurs is 
ecu vierkant gat gespaard, dat met eeue schuif wordt ge
sloten. 

Is de specie, die toen voor de buiteublukken werd geno
men uit 5 deelen grind. 4 zand en 1 Portland cement genueg-
zaam vermengd. (ongeveer 3 iniuuteui dun stuit de cilinder 
de inhoud uit iu ecu daarouder geplaatste ijzeren bak, die 
wederom per puardeiispoor «wordt weggevoerd. Deze bak is 
iu den midden vau cclie scheiding voorzien. 

Op de pluuls der vonnkistcn gekomen, wordt die bak door 
een travclliug cruue op auuziculijkc hoogte daarboven ge
plaatst, met -tooiii opgelicht en dwars weggevoerd tot bovea 
deu vorm. 

Door ecu hamerslag opent zich de halve bodem eu de 
halve inhoud stort met geweld iu den vorm, en door een 
tweeden wordt ook de overblijvende helft verwijderd, terwijl 
dc specie verder door arbeiders mei schoppen wordt bearbeid 
en geëffend. 

De lengte der bctonblokkcu is 2.14 el. dc breedte I.2U cl 
eu de hoogte 1.115 el. terwijl eene zijde schuin is afgewerkt, 
om dc onderlinge aansluiting der blokken bij plaatsing meer 
verblind tc geven 

Na 4 ii 5 dagen ziju de blokken genoegzaam opgestijfd, 
oin ze met 2 ijzeren haken (door 2 daarin gespaarde gateui 
nun de onderzijde te grijpen en door een tweede travelling 
crane opgelicbl en op ecu wagentje geplaatst, uaar het ma
gazijn ol depot te vervoeren. 

Het losmakcu der blokken uit de vormen geschiedt een
voudig door bet wegnemen vuu wiggen, waardoor 2 houten 
zijschotten lo- vallen, terwij] gedurende het optrekken van 
het blok op de 2 vaste zijschotten mei een moker wordt 
geslagen. 

Men vernam dal op deze wijze ongeveer 100 kub. el beton 
per dag werd gefabriceerd. 

Al deze bewegingen worden voortgebracht of geholpen door 
eene drijlinachiiie. die ouder deu eerst beschreven vloer is 
geplaatst eu ook de werkassen voor de travelling craues iu 
beweging brengt; de ouderstcuniligpilnleii van deze werkt
een wijken en herstellen zich van zelve bij liet passeereu vau 
deze cranes op zeer eenvoudige wijze. 

Overigens werd nog ecu keurig nel toestel tot het beproz-
ven der sterkte vnn het l'ortlnud cement opgemerkt; eenige 
proeven gaven aau, dat die vau 2 ' a dag ouderdom per vierk. 
Ned. dttim kou dragen 14 pd.; die vnu 23 diigeli 29 pd. eu 
die van 1(1 maanden 4:1 pd., doch tevens bleek uit die proe
ven, dal de wijze vau plaatseu der klauwcu vau grooten in
vloed op de uitkomst was; eeu omzichtig gebruik vuu dien toe
stel sehijui dus raadzaam te- zijn. 

Te 2'., ure verzamelden zich wider allen iu deu treiu uiet 
bestemming uanr de Noordzee, alwaar men te ruim 3 uur 
arriveerde. Onderweg zagen wij hel graafwerk bier verder, 
daar miuder gevorderd, doch geheel onkundig zijnde op welke 
hoogte meu zich daar bevindt, is het niociilijk le bepalen 
of de diepte meerder ol' minder bereikt is. 

Nabij zee passeert men eenige sterkhellende dwarsspomn 
.3 a 4 op 1; met wilidtucstelicn anu dc bovenzijde, om de 
waggons uit de diepte geladen n i i i i r hoven e» ledig uaar be
lleden le breugen. 

Ook menige zamiirciii passeerde uus iu de diepte en hoe 
genoeglijk al die bedrijvigheid ook was. wensehten velen 
met mij dat de machinisten de zuinigheid in lu-t verbruik 
van kolen meer in acht namen. 

Aan de Noordzee gekomen, begaven wij ons uaar dc eer
ste beginselen van deu leidam, die eeue breedte heeft VHU 
G el, vau buiten vau betonblokken gestapeld eu vun binnen 
met beton, die daar ter plaatse uit de hand schijnt gemaakt 
te worden, aangevuld. 

Dit gedeelte vau deu duin is bij lang tij iu den drooge 
gemaakt, cu om de onderste blokken U.fltl ,.f j n re kun
nen gravin, iiinukt uien gebruik vau ijzeren schottan, die aan 
elkander verbonden, de plaats omsluiten. 

Het vervoer vier blokken over dien dam ge-cliievlt mei eeu 
Wellington . loopende over 2 omlerhcide sloven ler weder
zijde vnu deu dam. 

Eenigszins boogvormig -trekt zich eeu steiger van de kust 
uit, zoodanig dat het eindpunt weder in de richting vuu deu 
leidam valt. Deze steiger is ruim 400 el lang, vau sporen 
voorzien en bestaat uit palen Hinder water met zink uesla-
geui met sloven, die niet beugels zijn bevestigd cu aau beide 
kauleu mei kettingen nau ankers geschoord, waardoor weiuig 
oppervlakte aan deu wind woedt blootgesteld, (lp bet eind 
vnu dien steiger vindt meu een toestel op wielen voor eeu 
duikerklok bestemd, terwijl op dut oogenblik 2 duikers met 
Scaphander helmen op deu bodem der zee werkznniu waren, 
hij laag tij vindt meu aldaar 3 el waterhoogte. 

Nadat hier ceuigeu lijd vertoefd was, werd een der duikers, 
-inds 2 ' . uur werkzniiiii geweest zijnde, opvrchnald en gaan
deweg vau zijn zwarell helm, gewichten eu klcedcrcu uutdaan. 
Zijn uitcrluk was Ibrsch, maar toonde toch veel vermoeienis. 

Dc wijze vau pluntseu der onderste betonblokken iu zee 
schijnt uog uiet aangenomen te ziju , en met liet duel om 
dnurtoe te geraken. zijn deze duikers geregeld werkzaam. 

Ann het strand werden ten slotte in ecu gebouw eeuige 
vcrvcrschitigcn aangeboden, wnurna dc terugtocht naar Velzen 
werd ondernomen, 

lie dag was uaar hel scheen door elkeen teu genoegiljk-
ste doorgebracht, vooral door het afwisselende eu vele beziens
waardige, iiiaar ook ui< i minder door dc welwillende wijze, 
waarop de oatvangst der ieden door de Directie eu aannemers 
der kiiliniihiinatsc liappij plants hud. 

Ecu exprestrein voerde dc ledeu ten li ure uuur Haarlem, 
alwaar ecu SOtul gebruik mankte van het dinar iu hotel 
Funkier. 

Dut dc plaats der bijeenkomst op den I4r" hoewel ecu zeer 
belangrijk punt MUI ons land. ver verwijderd is MUI veler be
drijf, bewees de verminderde opkomst van SO s ik) leden aau 
het statiuus-gebouw te Nieuweuiep. 

Even nn aankomst vau deu eersten trein vuu Haarlem, eu we' 
le 1(1 ure, begaven de leden zich nuar 's Rijks Marinewerf. 

Nadat aau den cisch vau den portier gehoor was gegeven , 
om alle sigaren te verwijderen, begaven wij ons regelrecht 
uaar het zoogenaamde Oude Dok. dat in de laatste jaren zoo
goed als vernieuwd is. en waarin nu het oorlogschip de 
Evertseu gedokt was. 

Zeer teleurgesteld was menigeen. dal daaruit slechts een 
paar el hoogte water verwijderd was, doch straks zou het 
nieuwe dok, dacht men, zulks ruimschoots vergoeden. De 
heer ofticici'•machinist Vnu Aken gaf zich veel moeite, om 
de uoodige inlichtingen te geven en te wijzeu op al wat in
teressant was. waaronder ook de schipdeur eeue voorname 
plaats bekleedde. 

Aau het. nieuwe dok gt-liaderd, bleek het, dat dit vol water 
stoud, zoodat de bezichtiging daarvan gceusziiis aau bet doel 
beantwoordde. dat te minder aangenaam werd gevonden. toen 
meu veraam dut juist den vorigen dag ccn schip daaruit was 
gelaten. Welk ingenieur kou echter beoordeelen of eeu vlag 
oponthoud niet heillooze gevolgen vour dc Marine kon hebbell-

Alsuu richtte uien zich naar het stoomgemaal, dat zoowel 
tot uutledigiug vau het nieuwe al- van liet oude dok gebe
zigd wordt. Dc machine wordt door ecu liggende stoomei-
linder in beweging gebracht; de 2 pompen hebben bet ver
mogen om 3(1 kub. el water per minuut (5.75 el boog op te 
breugen, terwijl ook met ééne pomp, dus met het halve ver
mogen, kan gewerkt worden. 

De machine heeft ecu zwaar aanzien muur uit door Hel
heid en ook daardoor, dat men tot dc onderste deelen met 
gemak kau naderen: dat zij niet iu werking was, werd door 
velen bejammerd. 

De machinekamer zoowel als het ketelhuis, ziju ruime 
luchtige lokalen. 

Hierun werden de werkplaatsen vau de Marine bezocht, 
die bestaan uil ruims modelmakerijen, eene werkplaats met 
draaibanken en verder toebeliuoreli cu eindelijk eeue ketel
makerij, waarin ook uog eene schaar eu andere werktuigen: 
behalve de drijfinachiiie Waren echter de meeste werktuigen 
in volslagen werkeloosheid, doch het geheel is ruim en net
jes, eu geregeld vinden daar ongeveer 75 inaa werk. 

In het zoogcuauiiide uatte dok vau het etablissement lag 
de gepantserde drijvende kustbattcrij niet stoomvi riiiogeu dc 
Adiniranl dc Ituijte-r; dc vorm daarinn is plomp eu onregel
matig eu doet denken aau liet vormluoze - de samenstellers 
van het ontwerp zullen daarbij ° " k terecht weinig aau 
aesthetiek gedacht hebben. 

Steeds geleid duur deu Heer van Aken begaven wij uiis. 
eukeleu niet zonder huiverig gevoel, op dat gevaarte. 

Op het vlakke ijzeren dek ziet meu niets dun 2 kleine 
hoekige torentjes, met schietgaten, dienende vour dc scherp
schutters en tot plaats voor den komman,Innt en deu 
staalman. 

Eeuige voeten lager vindt men weder ecu vtek, waarop 14 
zware stukken geschut ziju geplaatst; de machine, die 450 
paardekrachtcn telt, is ill het midden geplaatst eu neemt 
met hare ketels eeue groote ruimte in. terwijl de plaats, waar 
ile machine bestuurd wordt, door cene spreekbuis met den 
kuinmnlldaut in verbinding staat. 

Ter wederzijde MUI de machinekamer bevinden zich dc ver
blijven vau het vulk eu aan de voorzijde dc hutten van de 
officieren; verder viu.lt men nog 2 ziekenvertrekken, alien 
spaarzaam verlicht en voorzien vau veutilutiekokers, uitge
zonderd dc beide laatsten, die cn lucht eu licht missen 

Dc pantseringpluten hebben van voren eeue dikte vau Iu 
duim cn anu dc zijden van 12 duim; het vooreind van het 
scbifi is bovendien van een zwaar ijzeren zwaard voorzien: 
de hoeveelheid kolen, die aan boord kan genomen worden, is 
toereikend om l dagen tc stuuiucii. 

Vanhier vervolgden de ledeu nonnen weg u u r de kecr-
-luis' en de ilnksluis uaar het wachtschip; deze beide sluizen 
hebben 211 el doorvaart»rjdte eu zijn voorzien van eeu stel 
eb- en vloeddeuren vnn pluutijzer; alles ziet er breed bewerkt 
uit cu getuigt van cene nauwkeurige bewerking. 

Alvorens Int wachtschip te bezoeken, namén wij even eeu 
kijkie iu bet juist daarvoor gelegen iiitspanuingslokaal voor 
de adelborsten en werden daar verrast door dc muziek vau 
liet wachtschip. liet lokaal is ruim en voorzien van 2 bil
jarten, terwijl daarvoor cell mast is geplaatst, afkomstig v»n 
het SChip vnu Vun Speyk. 

Het wachtschip werd eenigszins vluchtiger bekeken. De 
groote ruimten in dut vaartuig, dc netheid vnu de kujuit, 
de hutteu eu de overige verblijven brokken aller auudaebt en 
ten slotte vermaakten wij ons door een groot aantal scheeps
jongens van lil ii 14 jaren met gretigheid, op zeer eenvoudige 
wijze, het middagmaal te zien gebruiken. 

T e ' 12' v ure waren allen weder vcreenigd bij den kok 
Visser, om eenige verversohingen te gebruiken, om te | g i , are 
in twee verschuilende richtingen uiteen te gaan. 

Dc eersten maakteu gebruik vau de stoombooi. om uaar 
de spoorwegbrug over liet Noord-llollnudsch kanaal iu het 
Kuegrus tc gaan. Deze brug voor enkclspuor aangelegd . 
heeft eeu draaiend gedeelte van 48 el en eene vaste brug van 
10 el. De penanten rusten op gegoten ijzeren cilinders, die 
met beton cn metselwerk ziju gevuld cn beschermd door 
paalrijen van 2(1(1 el leugte. die vvedcruiu dwarsweg duor 
paalhoofden tegen doorzetting ziju gesteund. 

De tweeden maakten MUI dc gelegenheid gebruik, om hel 
bekende observ atoriuni vuu deu heer Vau del- Sten- te be
zichtigen, cn konden uiet nnders dun voldaan zijn un het be
zien vau' al die eenvoudige eu zeken: werktuigen, die den 
stempel vau vernuft en nauwgezetheid dragen. 

De zelfregistreercnde wiuddriikmeter, peilschaal, barometer, 
thermometer cu dc toestellen tot meting MUI deu gevallen regen 
uit de verschillende luchtstreken cu dc verdamping daarvan, 
konden uiet anders dan met bewondering doen bedenken, 
dat dit alles grootendeels, ju bijlui uitsluitend was bijeenge
bracht cn verbeterd door een eenvoudig iiinii. wiens mutatie 
op vergevorderden leeftgd geenszins wijkt. 

Nu bleef uus uog over het fort Kijkduin Ie bczieu; het is 
eene bomvrije knzcrur, wuar 600 man, of wanneer meu ze 
2hoog legt, loon man kunnen verblijven; nllc- ziet er ruim 
cn goed onderhouden uit eu voor drinkwater is door een 
regenbak iu ruime mate voorzien; dc drooge gracht, die het 
omgeeft, niuakt het, zoo meu zegt, onneembaar. 

De vuurtoren daarboven geeft ecu schoon gezicht over het 
Nicuwediep. Den Helder eu de Noordzee, cu vandaal zijn 
de Haaks, de Kazende Bol cu verdere gevaarlijke ondiepten 
aan dc wutcrtiiit zichtbaar. 

Het kustlicht bestaat uit 5 om elkander brandende pitten 
die zoodanig zijn ingerigt. dal ze bij gebrek nau olie eeu 
wekker doen hooren. 

Dit licht is L'cvcn vau een cilinder nul gebogen opper-
vlak, geheel vuu kristal iu dunne koperen roeden gevat. 

Na op de terugreis uog ceuigeriuatc het fort Erfprins en 
kanphuofd bezien tc hebben, waardoor meu zich ecu idee kun 
maken vau dc sterkte der militaire stelling vuu Den Helder, 
kwamen de leden ter goeder ure terug bij Visser, om tot 
bcBluit dezer vergadering een eenvoudig diner tc gebruiken, 
waarvan eeu 30tal gebruik maakte. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— De sneltrein, komende van Parijs. is tus
schen Nemours eu Montargis, in den avond van 
Donderdag 13 dezer, gederailleerd en van de 180 
reizigers, die daarmede vervoerd werden , is nie
mand ernstig gewond. De trein had cene snel
heid van 00 kilometers iu het uur en de wagens 
liepen na het déraillement nog 200 ellen over 
den weg. Haar even te voren op deze zelfde 
plaats de as van een der wagens van den goe
derentrein gebroken was en daarbij wellicht een 
der rails is losgeraakt , schrijft men de oorzaak 
van hel ongeval aau deze omstandigheid toe. 

— Feu buste van den graaf Bismarck, te Ber
lijn door den beeldhouwster Elizabeth Ney gebei
teld . is in de laatste dagen naar de tentoonstel
ling te l'arijs gezonden. 

— liet standbeeld M U I keizerin Josephine is 
den 30 8 t ' n Mei Ie l'arijs met groote plechtigheid 
onthuld geworden. 

li I N X E N I. A N D. 
S-Gravenhage. In de zitting van Woensdag 

10 dezer van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal heelt de heer Dliiubar den minister van 
Binnenlandsche Zakeu geïnterpelleerd over het 
ongeluk dal up den Rijnspoorweg den 30*"" Mei 
j . I. plaats vond. He heer Dumliar meende dal 
uit hei rapport het een en ander is af te lei
den. waaruit twijfel kan geboren worden of de 
conclusie — dot het voorgevallene niet is toe te 
schrijven uun den min gunstigen toestand can 
den uteg — wel geheel en al juist is. Ook de 
omstandigheid dal eenige reizigers de verklaring 
hebben afgelegd dal het bout der leggers ver
gaan was, noopt hem den minister te vragen of 
het mogelijk zou zijn bet onderzoek op eene an
dere wijze, dan lot nu toe geschied i s , te doen 
instellen. 

Dc minister antwoordt dat de opdracht tot 
het houden van een onderzoek eerst den 3 J " ' 
Juui was geschied, maar dadelijk na bel ge
beurde door den spoorweg-opzichter eene opname 
gedaan en een rapport uitgebracht i s . dat in 
alle opzichten overeenkomt met dat van den 
raad van toezicht. De minister erkende dat hel 
ook bij hem een ongiinstigen indruk bad te 
weeg gebracht, dat het ongeval wordt toege
schreven aan het groote verschil van tempera
tuur en den invloed daarvan op het ijzer. De 
benoeming eener speciale commissie komt den 
minister minder noodig voor. daar de raad van 
toezicht de bevoegde autoriteit is. 

De heer Godefroi betuigt zijne verwondering, 
dat de officier van justitie van het onderzoek en 
de vervolging heeft afgezien na de openbaar
making van het rappor) van den raad. Hij ge
looft toch dat er nog vide punten te onderzoeken 
waren. Zoo had de officier juist moeten onderzoe
ken wat er met die 25 leggers is voorgevallen . 
en zoo hij die niet in zijn bezit had kunnen krij
gen , dan had men wellicht door getuigen of door 
andere middelen tol klaarheid kunnen brengen 
welke de toestand van die 25 leggers was. Dan 
had men kunnen onderzoeken , of het voorgeval
lene alleen is te wijten aan de uitzetting van 
bet ijzer dau ook aau den toestand van de dwars-
leggers. 

De heer van Nispcn dringt aau up meerder 
onderzoek van den Rijnspoorweg, 

De heer Heemskerk Az. (minister van binnen
landsche zaken) antwoordt, dat dc weg geregeld 
wordt onderzocht eu alles nagezien. maar dat hij 
zeer gaarne aau den wensch van den vorigen 
spreker zal voldoen. En wat de opmerkingen van 
den In-er Godefroi betreft , hij zal die gaarne aan 
zijn ambtgenoot voor justitie medcdeelen. 

De beer Diiinhar kan niet nalaten . ziju bijzon-
deren dauk aau den min. te betuigen voor de ge
geven inlichtingen. maar komt uog op sommige 
punten terug. Hij heeft deu raad niet beschul
digd . maar geineend, dat daar die in Apr i l j . I. 
zijn rapport bad uitgebracht, waaruit het voldoende 
van den weg bleek. hij luoeielijk geheel onbe
vooroordeeld iu Mei een ander gevoelen kon voor
dragen. Wat hel nader onderzoek betreft, geelt 
spreker toe dat. nu er reeds zoo veel lijd is 
voorbijgegaan. hei lol weinig meer zou leiden. 
Hij wil daarop dau ook niet verder aandringen . 
maar buopl dat hel gesprokene in alle gevalle 
dit goede resultaat zal opleveren. dat er een 
ijverig toezicht worde gehouden, tei vvyl bij hem 
uog niet de overtuiging bestaat, dat bet gebeurde 
alleen aau de hitte moet worden toegeschreven. 

Wij hopen in het belang van het publiek dat 
het toezicht ijverig worde gehouden, en wenschen 
dat de raad van toezicht zijne bevindingen om
trent den invloed van groote veranderingen van 
temperatuur op ijzer en voornamelijk op de rails 
nicdedeele. De wetenschap zou niet alleen ge
baat. maar ook bel reizend publiek zou dank
baar gestemd worden door de openbaarmaking 
der omstandigheden , onder welke het reizen op 
spoorwegen des zomers, als niet van gevaar ont
bloot, moet beschouwd worden. Voor zoover ons 
bekend i s , heeft in het buitenland nog geen 
dérail lement, ten gevolge van plotselinge veran
dering van temperatuur, plaats gehad , en zou 
aan Nederland de eer dezer ontdekking moeten 
worden toegeschreven. 

Amsterdam. In het Volksblad wordt een 
gunstig oordeel geveld over de algemeene ten
toonstelling van werkstukken, vervaardigd door 
nederlandsche werklieden en in het leven geroe
pen door de jeugdige vereeniging: «Neérlands 
werkman." De eerste tentoonstelling is als het 
ware nog eene proeve, maar kan als eene zeer 
goed geslaagde, beschouwd worden. 

Leiden. Men verneemt dat dooi het hoog
heemraadschap van Rijnland, ter tegemoetkoming 
aan de laatstelijk ondervonden bezwaren van wa
terlossing , eene commissie is benoemd van drie 
ingenieurs, namelijk de heeren Conrad. Reuvens 
en Stieltjes, en dat aau die commissie opgedra
gen is de beste middelen tot verbetering aan de 
baud te doen. 

Zwolle. Bij de gemeentewerken alhier wordt 
een tijdelijk opzichter verlangd. 

Meppel. Men verwacht in October de opening 
van het spoorvak Zwolle—Meppel. 

I N G E Z O N D E N . 

NOG IETS OVER HET LOON VAN INGENIEURS 
EN ARCHITECTEN IN VERBAND MET 

ANDERE Z A K E N . 

Door lezing van een stuk iu De Opmerker, 
waarvan de inhoud door zijne waarheid mij trof, 
kwam, in verband met het onlangs plaats gehad 
hebbende disputeeren over en ontwerpen en cr i -
tiseeren van eene regeling van het loon van ar
chitecten, bij mij eene gedachte op. die ik de 
vrijheid neem aan het publiek te geven, nadat 
bij mij een begin van ontwikkeling daarvan heeft 
plaats gehad. 

Ik zou niets liever wenschen, dan dat hel pro
ces van die ontwikkeling door bekwame hoofden 
uit het publiek spoedig wierd voortgezet, opdat 
een goede vrucht daaruit ontsta en vele andere 
kunnen voortgebracht worden. 

Het genoemde stuk was eene beschrijving van 
hel gezelschap Arcbitectura et Amieitiae te Am
sterdam . waar een beperkt aantal leden gezellige 
bijeenkomsten houden eu critiek oefenen, en, 
wat. mij voornamelijk opviel, een vriendschapsband 
tusschen de verschillende leden bestaat. — Dit 
laatste nu vind ik eeu uitmuntend gelukkige 
uitslag. — Wat ziet men toch meestal bij ons 
te lande op de meeste plaatsen, hetzij er ver-
eeuigiiigen van bouwkundigen bestaan of niet? 

naijver 
derling. 

De e 
minder 

Deze 
door de 

twisten tusschen de architecten on-

i.'ii wil deu ander steeds in zaakkennis 
maken teu overstaan van derden, 
twisten worden nog bovendien gevoed 
zoo slechte nit iek van hel Nederlandsche 

publiek, dal iu zake van bouwkunst (Aeslhetica) 
nog op zoo'n laag standpunt staal. 

Zeer dikwijls komt daarenboven godsdienst een 
infame rol spelen , of ook wel gebeurt bet dal 
dc een of andere persoon, omhuld met een ne
vel vau stollen uit den vreemde, het lloilaiidsche 
publiek verschalkt, dat dan zijn best doet tc zoe
ken uaar een verborgen kern, welke wel eens 
niet aanwezig is. 

Nog erger is hel , wanneer de eeu ol' andere 
architect, tevens aannemer, voorzien is van eene 
ruime consciëntie en op allerlei manieren eene massa 
bouwlieden in de luren legt. De goeden moe
ten hel dan met de kwaden misgelden en de 
werkelijk bekwame en eerlijke architect wordt 
op infame wijs beknibbeld of moet teerlaag wach
ten naar het geld , dat hij soms nog met proces 
moet veroveren. 

Toen ik dus zat te peinzen over de oneeaig-
heid tusschen publiek eu architecten eu tusschen 
dezen ouderling, en nadacht of dit vroeger ook 
zoo geweest was en waar het heen zou moeten, 
(het door de commissie der M. t. B. d. B. voor
gestelde, om te betalen volgens inhoud , schijnt 
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mij moeielijk uitvoerbaar) schoten mij de vroeger 
bestaande gilden te binnen. Allengs kwam het 
ontwerp bij mij op , dat ik nu in ruwe trekken 
zal bekend maken in de hoop dat daardoor mis
schien een stap nader moge gedaan worden tot 
de oplossing van het reeds gemelde vraagstuk: 
Harmonie en loon. 

De Maatschappij tot bevordering der bouwkunst 
zou tot een meer direct handelend lichaam te 
makeu /.,n . zoodanig dat tusschen bouwheeren , 
(particulieren, maatschappijen, enz.i eu haar een 
direct verkeer ontstond. 

Met haar zou kunnen wordeu onderhandeld 
over ontwerpen. terwijl dooi- haar . naar een op 
eene vergadering vastgesteld tarief, de prijzen zou
den bedongen worden, waarvan dan een gedeelte 
bij wijze van cautie door bouwheeren bij haar 
zou knullen worden gedeponeerd. 

Voor buitengewone gevallen zou afzonderlijk 
de prijs kunnen bepaald worden, betzij op eeue 
vergadering, hetzij door eene daarvoor gekozene 
commissie. 

Het bestuur zou dan met ziju raad den bouw
heer kunnen bijstaan in de keuze vau een dirigee-
reiul architect en daarbij zouden bel eerst iu aan
merking komen die in de huurt vau de bouwplaats 
wonen. liet verdere personeel wordt dan dooi
den dirigeerenden architect in overleg met bet be
stuur gekozen. De directie zou weer naar eeu 
vastgesteld tarief betaald worden. welk tarief iets 
beneden de door den bouwheer te betalen s 0 m 
blyft, komende het meerdere aan de Maatschappij 
als vergoeding voor moeite, kosten vau adminis
tratie , enz. 

Op deze wijze zou de bouwheer vrij wat meer 
guarautie hebben van niet bedrogen te worden en 
goede waar voor zijn geld te krijgen, terwijl de 
directie verzekerd zou zijn van bet baar rechtmatig 
toekomende loon. landelijk zon hierdoor aan 
intrigueereii een geduchte knak worden gegeven. 
Men zal dit euvel wel nooit geheel iu eenigen 
stand der maatschappij kunnen verdrijven , doch 
het schijnt mij toe, dat op die manier aan ware 
kennis en eerlijkheid toch steeds een grooten steun 
zal gegeven worden. 

Dat zoodanige uitbreiding niet anders dan voor-
deelig kan werken voor de M. t. 11. d. It. schijnt 
mij zeker toe, terwijl ik het eens ben met allen, 
die beweren dat aan deze eene uitbreiding moet 
gegeven worden. Wanneer er dan nog bouwhee
ren lieten werken door architecten buiten de 
Maatschappij om, zoo zouden beiden bet zich zelf 
te wijten hebben, indien zij bedrogen werden. 

Voor architect-aannemers zou het niets geen 
bezwaar hebben lid te zijn, daar, indien de 
bouwdieer zulks verlangde, altijd tegen vergoe
ding weer opzicht zon kunnen verkregen worden 
van wege de maatschappij. 

Eindelijk zou het moedwillig toppen door ar
chitecten of architect-aannemers bijna niet meer 
kunnen plaats hebben, daar alsdan van wege 
de Maatschappij dusdanige handelingen publiek 
gemaakt, en de misleidende personen ontslagen 
konden worden. 

De concurrentie zou bij die wijze van bandelen 
voor het minst even groot blijven als thans, en wat 
meer worden met betrekking tot studie en ken
nis, terwijl de bouwheer toch zou vrij blijven 
in de keus van den dirigeerenden architect. 

Men versta mij wel. Ik begrijp zeer goed, dat 
de M . t. B. d. B . , vertegenwoordigd door haar 
bestuur, onmogelijk kan inslaan voor de directie, 
maar het ligt voor de hand , dat baai de beoor
deeling van deskundigen beter toevertrouwd is en 
gemakkelijker valt, dan aau particulieren. 

Het zal mij niet verwonderen, wanneer door 
velen bezwaren in bet midden zullen worden ge
bracht en dat , mocht eens iels dergelijks tol stand 
komen, zich dikwijls hinderpalen zullen voordoen, 
doch in de Maatschappij zelve ligt kracht genoeg, 
om deze te overwinnen. 

Ik besluit met de herhaling van bet begin, 
dat nam dijk bovenstaand plan niet anders is dan 

^eetiF-Uiisi' gedachte, waarvan ik alleen hoop, dat 
<déor.C)uti>k . omwerking, enz. iets goeds, misschien 
langssgeheél anderen weg als de hier aangegeven!-, 

i zal uit* -uind gebracht worden. 
- J . K . I'. T I M M E R M A N S V A N A U C O U D K . 

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

Maandag , 14 J u n i . 
Teu 10 ure, iu het lokaaj Tivoli te Helder: het verbit

teren en herstellen vnn eeue draaibrug onder het beheer der 
genie aldaar. 

Teu 1 ure, ou het gemeentehuis te Zwolle: het afbreken 
der Hinneu-Óie / er pnorteubrug aldaar, eu het in de plaat* 
bouweti BOMT vaste ij/eren brug. 

Ten 1 ure, op het raadhuis te Zwolle, het leveren en 
iteHen vun meubels , gas- eu waterleidingen in het gebouw 
der rijks hoogerc burgerschool tc Zwolle. 

Ten 1 ure, door het K. ('. Parochiaal kerkbestuur ma 
St. Willcbrordus te HeÜO: hel , bouwen van eene kerk 
met twee toren*' en eene pastorie. 

IMlIMlMfK , 25 J u n i . 
Ten 11 ure. in het Hotel der .Nederlanden te "-Hage: 

het bouwen ran ccne hulpkerk voor de u. ('. gemeente aan 
den stationsweg, en het inrichten eu bijbouwen vnn be
staande gebouwen tot pastorie. 

Koii i le i tliiu 27 J u n i . 
Ten I I 1 } ure. iu het gebouw van het prov. bestuur te 

's Hage: lo. het in.1 keu van de vijzel-opleiders en het ite-
bouw voor het beucdciistoumucinaal met vijzels, en verdi 
bijbehoorende werken in deu liiugdijk hing* den /.uidoosti 
lijken oever tier plussen. even beoosten de oustknde in di 
gemeenten ('iipellc aan deu IJssel, provincie Zuid-Holland 
zo. het maken, leveren, vervoeren en opstellen van eei 
stoomwerktuig, voor het >ub lo. bedoeld beuedcugcmaal. 

Ten 13 ure. in een der lokalen van bet ministerie van 
Binnenlandsche taken te - H a g e : lui maken der werken 
tot voltooijin:: van het gedeelte van A k kruin tot Leeuw arde: 
van den spoorweg vau Arnhem tot Leeuwarden. 

Ten 13 ure, aan bet mi uister ic van binuenlnndschc z« 
keu te 's Gravenhage: bet maken van tvaehtenwoningen 
wachthuizen, afsluitingen eu eenige verdere werken op dei 
spoorweg vau Meppel naar IleerciiVecn. 

/ . . . n idaR 2v J u n i . 
Ten flo ure, aan bet lokaal van het prov. bestuur te Mid

delburg: hcrbcstediiig vau het ï d c eu 24ste perceel van dc 
verbetering en bet onderhoud der gewone narde-, kram-, 
rijs en stecnglooiiugswerkeu nun de zeedijken der calami-
teusc polders van Zeeland. 

Ten I I un-, in het logement vau Harten rot h te Brielle: 
het makeu van 350(1 vierk. ellen glooiing vau \ ilvoortscbeu 
steen, aau deu dijk van deu polder Nieuw '-Stellendam, eüaml 
Flakkée . 

MatkndNK, 1 J u l i 
Ten I I 1 . , ure, aau het gebouw vau bel prov. bestuur It

's Hage: het wegbreken van de vaste bouten brug over dc 
Greft, liggende in den llijks grooten weg der 1st*- klasse 
uo. 5 , eu het daarvoor in dc plaats bouwen vau eene ijzen-u 
ophaalbrug met hoiiteu onderbouw, water keering eiiaaahuo-
reu , alsmede het onderhouden van die werken tot den laat
sten December 1867. 

Ten I I 1 ' ] ure, auu het gebouw vau het prov. bestuur te 
's Hage : het uitdiepen cu verbrecden van vier gedeelten tier 
rivier den Hollaiidscheii IJssel, nabij Oouda eu Moordrecht, 

I to i ide rda t , 4 J u l i . 
Ti ii 12 ure, in ecu der lokaleu vuu het ministerie van 

biunctü. zaken tc s Hage: het maken vun een station te 
Nieuwcschaiis met daartoe behoorende werken eu gebouwen, 
teu behoeve van deu spoorweg van Harlingen uaar tie Han-
uoversche grens. 

Teu 13 ure, iu een der lokiüeu vau het ministerie van 
binnen], zaken te 's l lage: het bouwen van een en twiutig 
wachtcrswniiiugeii voor het gedeelte van den spoorweg van 
Bergen op Zoom tot (iocs tussehen dc Oostcr-Seheldc eu 
Goes. 

V r i j d a g , J u l i . 
Teu 13 un-, aau liet gebouw van het prov. bestuur te 

A rn h< MI : het tloeu van buitengewone vernicuwingcu eu her
stellingen aaa de rijkswerken , behoorende bij de veren te 
Zalt-Hommel, ('ulenborg, Hcusichem eu St. Audrics, iu de 
provincie Gelderland, iu vier percecleu. 

Ten 13 ure, aau het gebouw vau het prov. bestuur tc 
Zwolle; herbesteding van het makeu eeucr ijzeren brug cn 
het wegruimen der bestaande houten brug over het Oeler-
vcer bij Hardeuberg. 

D o n d e r d a g , II J u l i . 
Teu 13 ure, in ecu der lokaleu van het ministerie van 

binnenlandsche zakeu Ir 's l lage: het makeu eu stellen vau 
deu metalen bovenbouw der brug over de Waal bij Liummcl. 

I l a n d r r d a g , IN J u l i . 
Teu 13 ure, iu eeu der lokalcu vau bet ministerie vuu 

bin in- til. zaken tc ' l HagC : het bouwen vau eene keer- en 
schutsluis eu eeuige andere werken bij Vlissiiigeu , vau het 
kanaal door Walcheren eu den spoorweg van Goes naar 
Vlissingcn, 

V r i j d a g , I » J u l i . 
Teu 13 ure, aan het lokaal van het provinciaal bestuur 

te Zwolle: net bouwen vuu eeue keersluis op het verlengde 
gedeelte der Lutter hoofd wijk;, zijtak uo. V l l l der DedeiiiS-
vaart, iu het Amerveeu. 

A f l o o p v a n a a n b e s t e d i n g e n . 

Op 13 Juui te lickkcrkcrk teu dienste vau den polder 
deu Hoek cn Schuwagt ouder die gemeente: lo. het leveren 
stellen en in werking opleveren van eeu stoomwerktuig met 
toebclioun-u en twee ijzeren schepraderen , eu 2o. bet maken 
vau eea machine- eu ketelgebouw en steenkolen-bergplaats, 
benevens bet opmaken vau het terrein eu de boezem kade. 
Vau perceel uo. 1 is provisionele aaiiuemer geworden dc 
directie vau de ijzergieterij De prins vau Oranje, tc 's Gra
ve n huge , voor j 17,878; eu vuu perceel uo. 2 de heer l \ 
van haaien, te Ar kei (bij Goriuchem), voor j '30,660. 

Op 14 J u n i , .i.tn ln t Miuistcrie vau Uinuculaiidsche Za
ken te 's Hage: het doen van eeuige vernieuwingen, herstel
lingen eu cud er hu ud aan de landsgcboiiwen tc dier stede, 
van den dag der goedkeuring van tie aanbesteding tot cu 
met deu ijl December 1*67. Daarvoor waren 11 billetten 
van inschrijving ingekomen, cu was de laagste iuschrijv iug 
tlie vau tien heer .1. Nater, tc 'sllage voor ƒ ll.tiiMI. 

Op I A Juni te Groningen; bet liggen eener draaibrug 
over het Adunrdcrdicp. iu tien rijksweg vau Groningen uuar 
de Friesehc grenzen Laagste iuschrijv er II. J . kroou te 
Groningeii voor /'712"). 

Op 13 Juni , IHJ het provinciaal bestuur vaa Zuid-llollaud: 
lo. het ouderhouden van 's rijks oevcrwerken liggende ter 
wederzijde van tic havens tc liellevoitsluis eu van de beide 
llooruschc hoofden aau deu ouden Hooruscheu zeedijk iu de 

Correspondentie. 
len 

iioiiimvr z.i 
uw brief" 

vuur 

l i i a r a a n l e i d i n g vun het 
van dtfji lieei* A k veld opges te ld . 

v- te //. In het volgende 
piniiiif worden gezorgd van 

geschrevene 

provincie Zuid-Hollaud, ingaande deu 1 Julij 1807 cu ein-
digeudc 30 Junij 1868: daanoor waren 8 billetten vnn in
schrijving iugekouien eu was dc minste inschrijving die van 
den heer P. Hansen, van Leerdam voor ƒ 3 6 8 0 ; 2o. het 
ouderhoud van de rijk»riviereu eu oeverwcrken geleden iu 
de Nieuwe Maa- , het Schrcur. dc Harte 1 en het Spui inde 
proviucic Zuid-Hollaud . ingaande deu 1 Julij 1867 en ein
digende deu 30 Junij 1868; daarvoor waren 5 billetten van 
inschrijving ingekomen en was dc minste inschrijving die 
vnu deu heer J . M . Dekker, van Slicdrecht voor ƒ 5 1 9 2 ; 
Ho. dc aanbouw vau een kamer eu kabinetje aan het provin
ciaal bestuursgebouw van Zuid-Hollaud; daarvoor waren 5 
billettcu vau inschrijving ingekomen en was de minste in-
schrijviug, tlie van deu heer J . H . de Swart, te 's Hage, 
voor /20W5. Men was ook voornemens aan te besteden 
het wegruimen vnn het wrak vun het iu November 1866 iu 
het lirouwershavciiscb zeegat gebleven Nederlaudsch dric-
maslschip Klisabeth, dnrh danr er gt-eu billetten vau inschrij
ving tot tlie wegruiming waren ingekomen, heeft tlie aanbe
steding geene uitkomst opgeleverd. 

Op I A Juui aau het ministerie van murine te 's l lage: 
herbestcdiug tot het bouwen van eeue lichtvvnchtfrsvvouing 
voor bel licht genaamd ..de Verklikker," op een duin iu den 
Noord westhoek van Schouwen; daarvoor waren 6 billetten 
van inschrijving ingekomen . eu was de minste inschrijving 
die vuu den heer Pietcr de VricS, vuu Haamstede, voor 

ƒ 8812. 

Advertentiën. 

FOLKERS & C°, 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N 

c 1 I W T F . I I ' 

Bouw-
KAPI -

I e L O IV 13 E NT. 
Ransome's kunstzandsteen voor 

kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , 
TEKI.EN . C O N S O L E N . F R I E Z E N , enz.: alsmede 
V A Z E N . F O N T E I N E N . O E D E N K T E E K E N E N . 
STANDBEELDEN' . OHAFTEEKENEN' enz. 

.Modellen zijn hij de Agenten aanwezig: teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op tranen aanvraag ter bezichtiging ge
geven, en uaar over te leggen teekeningen prijs 
berekend eu orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten lot restauratie van verweerden HAHD-
STEEN enz. 

Door de VIM binding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelsure Kalk , die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tol herstel van C E B A K K E N S T E E N . TERRA
COTTA . K A L K - . PORTLAND < KM ENT-BEPLEIS
T E R I N G , enz. 

De preparaten ziju kleurloos: ter bckoming 
van Steunkleuren ziju verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

MOSAIK-TEGELS. 
( U t - b a k k e n N t e r n . F r i u n r h f a b r i k a a t . ) 

Dessins en monsters zijn iu verschillende 
kleuren voorhanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel-HÖtel ivestibule), 
voor den Huize «Kersbergen' te Zeytt(warande) 
eu vele particuliere gebouwen. 

Aih; 

H e 

F O L K E R S & e . te Amsterdam. 

Erven F. BOIIN te Haarlem geven uit : 

D E B L I K S E M A F L E I D E R S . 
Eene Handleiding bij het ontwerpen, vervaar

digen . stelten en beproeven van A F L E I D E R S 
op allerlei soort van GEBOUWEN , MOLENS en 
SCHEPEN. Naar het Hoogduitse!) van Dr. O BUCH-
N E R , ' 

Met 

door 

C. J . V A N D O O R N , C iv . l „ g . 
Toelichtingen en Bijvoegselen van 

Met tvv» 
W. M . L O G E M A N . 
uitslaande platen. P r i j s ƒ 1 . 8 0 . 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME.-Hoofdcoirespondenten L . V A N B A K K E N E S & C». 

Itij MARTINI 'S NI.1IIOFF, te '»Gravenhage, en 
D. A. T H I E M E , te Arnhem, ziet het l icht : 

H E T I J Z E R . , 

iiwd als grondstof, be-
vau vuurmonden door 

.%. K . I t i : t I ' I I K K , 
Kapitein der Artillerie. 

Uitgegeven op lust van het Departement van Oorlog. 
Boy. 8vo. 90 blz. Met 5 platen. Prjjs ƒ 1.20. 

meer bepaaldelijk besch 
stemd tot vervaardiging 

te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL 

Tweede jaargang. 1°. 28 

\rr.rliijni (eregeld lederen Zilerdig bij 
II. A . T H I E M E te A r n h e m . 

I'nj* per •'! Itiaodeo franco JJ. |i. ƒ Ut». 

29 Juni 1867. 

abuancert nrti uw ten jnrgiig. 
tuVrlfDliHi inleo / -.20 pergevooei regal 

to f -.45 winr tegel ei e» X°. 

W E E K B L A D voor A E C H I T E C T E J Y , Itf G E M E U R S , E A B R I K A J Y T E I , A A M E M E R S & W E R K B A Z E N . 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A " N G K N D T JCxz. 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBORGH, C. J. VAN DOORN, J. (J. VAN GENDT Jr. , J . H. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EYSINGA, H. P. VOGEL. 

CENTRIFUGAALPOMP MET SCHROEFVORMIGE 
SCHOEPEN 

VAN' COIGNARD TK P.VItIJS. 

De inrichting van deze nieuwe en doelmatige 
centrifugaalpomp, waarvan iu bet vorige jaar de 
beschrijving gegeven werd in Arinengaiids Génie 
Industrie! en in de Annales du Conservatoire des 
Arts et Métiers, berust op de bekende wet in de 
mechanica, volgens welke de bewegende krach
ten tot elkander iu betrekking staan als dc snel
heden, die zij in denzelfden lijd aan c i ! u cn het
zelfde lichaam mededeelen. Om deze wet met 
voordeel toe te passen , heeft de uitvinder van 
de nieuwe centrifiigaalpump ze zon ingericht , dal 
het water zeer langzaam in bet middelpunt van 
eene draaiende ruimte wordt opgezogen eu zich 
vun hel punt van instrooming met allengskens 
toenemende snelheid naar den omtrek van den 
cilinder beweegt, waar het dan zijn uitweg vindt. 

De beweging vau hel water iu den draaienden 
cilinder der pomp is samengesteld uit twee be
wegingen , namelijk uit eene draaiende en eeue 
rechtlijnige in de richting van het middelpunt 
naar deu omtrek, waaruit de uitvinder dc vol
gende wel trekt: 

Als een bol lichaam om eene as draait en in 
het midden van ilit bolle lichaam eene vloeistof, 
bij voorbeeld water, binnengelaten, door ite holle 
ruimte been geleid en aan den omtrek afgevoerd 
wordt, zoo is de kracht, noodig tot opwekken en 
onderhouden van de middelpuntvliedende bewe
ging der vloeistof, voor dezelfde hoeveelheid vloei
stof cn voor den gelijken tijd van duur van het 
uitwerpen dezer vloeistof uit deu draaienden hak 
der centrifugaalpomp, evenredig aau de gemid
delde snelheid, waarmede het water deze ruimte 
doorloopt. Uit deze wet volgt, dat de snelheid 
der middelpuntvliedende beweging van de vloei
stof een invloed op den tegenstand heeft, die bet 
gevolg is van de versnelde beweging der trage 
massa, en dat men dezen tegenstand kan ver
zwakken door de beweging langzamer te maken. 

Een middel nu tot vertraging van middelpunt
vliedende beweging bestaat h ier in . dal men dc 
draaiende ruimte of den trommel van de centri
fugaalpomp omringt met een mantel of gesloten 
vergaarbak, en tusschen de uitstroomingsopenin-
gen in dezen laatste en de doorsneden der ka
nalen van den draaienden cilinder eene verhou
ding vaststelt, die voorde vermindering van de snel
heid der middelpuntvliedend,.' beweging van de 
vloeistof doelmatig schijnt, t'oignai'd brengt de 
vertraging van deze snelheid voort door de ope
ning van iiitstrooming zeer klein tc maken, veel 
kleiner dan de gemiddelde doorsnede van de 
draaiende ruimte. In deze bijzonderheid ligt bet 
eigenaardige van ('oiguurds centrifugaalpomp. 

De uitvinder geeft aan de draaiende ruimte ol 
den trommel van zijne centrifugaalpomp de ge
daante van een bol of van eene ellipsoïde. De 
aldus gevormde trommel draait in een gelijkvor-

uiigen mantel, die hem nauw omsluit. De vloei
stof, bij voorbeeld water, wordt door twee zuig-
of instrooiiiingsbiiizen , beide aan de polen , dus 
langs de oinvvcntclingsas van deu trommel in 
dezen laatste geleid eu komt dan door eene ring
vormige, nauwe pijp, die loodrecht op de om-
vvcnteliiigsas staat en den trommel in twee ge
lijke deelen of halve bollen scheidt, daarbuiten 
en vervolgens door eene andere daartegenover 
liggende ringvormige opening in den mantel n a a i 

de afvoerbuis. 
De bolvormige gedaante van den trommel en 

van deu mantel maakt het mogelijk beide deelen 
door bewerking op de draaibank goed in elkan
der te doen passen, zoodat tusschen beiden zoo 
weinig mogelijk speelruimte overblijft, wat juist 
bij deze soort pompen van groot gewicht is. Bij 
de eerste pompen bracht Coignard de omweute-
lingsas van den trommel iu den lood rechten stand, 
wat doelmatig schijnt tegen verzanding, dewijl 
alle vaste, soms in het water voorhanden stoffen 
bij het ophouden der ronddraaiing van den trom
mel door de onderste opening weder naar buiten 
kunnen komen. 

liet is van belang voor de werking der centri-
f'iigaalpompen , dat het water zonder schok in de 
draaiende ruimte komt. Om dit mogelijk te ma
ken , omringt Coignard de instroomings- of zuig-
buizen zijner pomp, waar zij in den trommel 
komen , met spiraalvormige gelei-schoepen , zoo
dat de beweging van het binnenstrooinende water 
langzamerhand veranderd wordt en dit in de rich
ting wordt geleid, waarin zich de schoepen, 
waarvan de diaaiende trommel inwendig voorzien 
is , bewegen. Deze schoepen construeert dc uit
vinder zoodanig, dat het gebogene schoepvlak 
door de richting vau de raaklijn aau den bolvor-
migeii trommel bepaald wordt, liet getal schoepen 
onbepaald ; bij de vaststelling hiervan komt ook is 
de stevigheid der constructie in aanmerking, daar 
de schoepen de buitenwand van den trommel 
met zijne naaf verbinden. Bij eeu bolvormigen 
trommel vau l(i centimeters middellijn, bracht 
Coignard slechts twee schoepen aan. 

Om te verhinderen dat bet water, stroomende 
door de opening iu den trommel naar de af
voerbuis in de ruimte tusschen den trommel 
en den daarom liggenden mantel dr ingt , moet 
deze tusschenruimte, gelijk reeds gezegd werd, 
zeer klein wezen. Ook brengt nog Coignard, 
als meer volkomer waarborg tegen dit nadeel, 
aan beide zijden der buis aan den omtrek des 
trommels van buiten twee smalle reepen buig
zaam leder aan, zoodat de buis als het ware 
van twee lippen voorzien wordt, die tegen den 
binnenkant van den mantel liggen en de ruimte 
tusschen trommel en mantel voor het uit de 
buis komende water geheel afsluiten 

Tresca, die het beginsel van Coignards samen
stelling voor centrifugaalpompen in twee modellen 
aan eene nauwkeurige proef onderwierp, geeft in 
de Annales du Conservatoire des Arts et Métiers 
van Januari des vorigen jaars verslag omtrent de 
verkregene uitkomsten. 

Bij beide modellen, welker inrichting met de 
in de figuur voorgestelde overeenstemde , was de 
omwentelings-rol of as van den bolvormigen 
trommel waterpas gelegd. Elk model was ver
der van eene afzonderlijke kleine pomp voorzien 
om de inwendige ruimte van den trommel bij 
het begin van den arbeid luchtledig te maken. 
Hij het cene model bedroeg de middellijn van den 
trommel U.3Ü Ned. el en de middellijn van de 
buizen 0.18 Ned. e l , bij het andere model bedroeg 
de middellijn van den trommel 0.48 Ned. el cn die 
van de buizen 0.'20 Ned. el. 

Het vrij inoclijke vraagstuk, dat bij de proef
neming met Coignards centrifugaalpompen op te 
lossen viel, bestond hierin, dat de pompen, van 
de eene plek naar de andere verplaatst, bij eene 
zuigboogte van (i Ned. el eene hoeveelheid water 
van -4U0 tot 500 teerling-ellen in het uur moes
ten opwerpen. Volgens het proces-verbaal heb
ben de pompen deze voorwaarde vervuld en iu 
weerwil der groote snelheden van 500 tot 000 
omdraaiingen in de minuut, die zij wegens de 
kleine middellijn van den trommel moesten aan
nemen, gaven zij een nuttig effect van bijna .">0 
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percent. Tresca roemt deze uitkomst als eene 
zeer gunstige. 

Lie in ile figuur afgebeelde ccnlrifugaalpoinp 
van Coignard bestaat uit eene horizontale as. C , 
die zoowel de schijven D voor de riemen tot 
overbrengen van beweging als de spiraalvormige 
schoepen of bladen A draagt, welke laatsten in 
een' hollen bol E ronddraaien en door welker 
omwenteling het in de holle ruimte van den bol 
dringende water in eene middelpuntvliedende 
beweging gebracht en verder voortgestuwd wordt. 

De zuigpijp, waardoor het water in de schoe
penruimte van de pomp komt, staat loodrecht 
op het vlak van de figuur. Het opgezogene wa
ter wordt in de twee vergaarbakken N , die de 
rol C omringen, verdeeld . waarna het door de 
draaiende schoepen opgevangen en door de op
gewekte middelpuntvliedende kracht door eene ope
ning in de ringvormige buis F , die den bollen 
bol omringt, uitgeworpen wordt. De buis F 
staat met de opstaande huis O in gemeenschap 
en op de laatste was bij de proefneming eene 
uitstruoiningskasl geplaatst, waaruit het opgehe-
vene water geleid werd naar een' van eene 
verdeelschaal voorziennn vergaarbak. 

De eigenaardigheden van ('oignards centiifu-
gaalpomp mogen als volgt samengevat en hare 
zeer doelmatige inlichting nog iets opgehelderd 
worden. 

1. Op de as C vindt men ter plaatse c olie-
bussen, zoodat de wrijving door de aanhoudende 
smering zeer verminderd wordt; 

2. om bet binnendringen van lucht door de 
pakkingbussen d. d. van de as beletten, zijn ze 
door de buizen d'. tl ' , met de ringvormige buis F 
in verbinding gebracht; hierdoor wordt de stand
vastige waterdruk in de buis F op de pakking 
van de bussen overgebracht en eene dichte slui
ting bewerkt: 

it. de belangrijkste nieuwigheid van het werk
tuig bestaat in de inrichting, waardoor de lucht 
steeds uit den trommel verwijderd wordt. 

De verzameling van lucht in 'leze ruimte is 
het gevolg óf van rechtstreekscli inzuigen van lucht 
of van het vrij worden der in het opgezogene 
water vervatte lucht. Deze lucht k:in wegens 
hare geringe dichtheid niet door dc middelpunt
vliedende kracht worden verwijderd, zoodat zij 
zich steeds meer iu den ti'oinmel zou ophoopen 
en hem ten laatste geheel vullen, waardoor de 
pomp niet meer zou werken. 

Om dit kwaad weg te nemen, heeft Coignard 
aan zijne centrifugaalpompen kleine pompen, in 
den vorm van zuigpompen, aangebracht, welker 
zuigbuizen iu den trommel uitklunen eu nagenoeg 
aan de as en de schoepen of bladen raken. Ilij 
eiken zuigerslag zuigt zulk eene bijpomp water 
of de in het midden van den trommel bevatte 
lucht op en voert ze naar buiten. Als de htilp-
poinp water uit den trommel van de hoofdpomp 
opzuigt, ontstaat er natuurlijk een verlies in de 
uitwerking van de laatste; dit verlies echter is 
slechts onbeduidend, maar iu elk geval wordt dooi
de werking van de hulpponip het hierboven aan
geduide kwaad weggenomen. 

De hulpponip kau ook het opzuigen van water 
bij bet in werking stellen der hoofdpomp gemak
kelijker maken en den trommel der hoofdpomp, 
vóórdat deze begint te werken, met water vullen. 

De hulpponip, die slechts één' zuigerslag vol
brengt in den tijd, dat de hoofdas 10 omwen
telingen maakt, wordt in beweging gebragt door 
eene schroef zonder eind c ' , die aau het eind 
van de as C is bevestigd, cn door eene ki uk-
slang p'. 

De centrifugaalpompen van Coignard onder
scheiden zich door eene voortreffelijke uitvoering. 
Alle huizen zijn uit vertind blik vervaardigd, 
de sluitingen zijn bewerkt uit kaoetsjoek of hen
nep , en het geheel is onberispelijk. 

DE BRUG OVER DEN RIJN BIJ MA1NZ. 

Van het spoorweg-station te Mainz loojien 
twee lijnen; de eene loopt over den Ri jn , cn 
vormt alzoo de verbinding van de lijn »Giitars-
burg—-Darmstadt," met den spoorweg, die van 
Mainz naar Worms loopt. De communicatie over 
de rivier wordt verkregen door eene brug 
met openingen van verschillende wijdten, en van 
eene totale lengte van 1028,045 ellen, van 
landlioofil lot landhoofd, de tiisscbenpijlers er 
onder begrepen. 

Om geen hinder te doen aan de scheepvaart, 
en naar liet voorschrift der overeenkomsten tus
schen de Rijnstaten Baden, Beieren, Hessen en 
Pruisen , als beschermen der Rijnvaart, moest 

de brug 14,04 el boven laag water gesteld wor
den , zoodat de bovenlijii van het bruggendek 
15,10 el boven dat peil ligt. Door deze om
standigheid moest het eind spoorweg. dat tus
sclieu het station Mainz en de brug l ig t , over 
eene lengte van 70.S ellen, eene rijzing hebben 
van 1:80. — De brug ligt in eene schuine rich
ting over de rivier , makende een hoek van "28 
graden met den stroom. — Volgens de com
missie voor dc Rijnvaart, was het minimum vau 
breedte, die voor de scheepvaart daar ter plaatse 
moest worden overgelaten, .'100 ellen, vorderende 
die breedte alzoo vier brugopeningen van 01) 
el ieder, in de rechte l i jn ; daar evenwel de 
brug zooals gezegd is , iu eene schuine lichting 
over de rivier l i g t , bracht dit de spanning van 
iedere opening op 101,'2'J ellen, ongerekend de 
dikte der pijlers. 

Aan de rechter zijde der rivier daalt de 
spoorweg met eene helling vau 1:74, om op de 
normale hoogte der baan terug te komen. Over 
de geheele lengte dezer belling tot aan den dijk 
zijn vloedopeningen aangebracht, eu wel zes 
van 33,50 ellen; 13 a 15 ellen; twee van 25 
ellen : en nog zeven van 15 ellen ieder, al het
welk een totaal van 956,56 ellen voor de ope
ningen geeft, of met inbegrip van de dikte der 
pijlers, eene lengte der brug van 1028,045 
ellen van landhoofd tot landhoofd. 

De hoofdpijlers hebben eene dikte van 4,25 
ellen aan den top, en vermeerderen in omvang 
naar den bodem der rivier, iu evenredigheid van 
1:30. — De pijler, die het dichtst aan den rech
teroever staat, is alleen 5,9 el breed, en draagt 
2 torens , evenals die aan de linkerzijde staan. 
Overigens verschillen de dikten der pijlers van 
de vloedopeningen, als 2,35 e l ; 1,75 el en 
1,25 el naar de wijdte der openingen. 

De fundeeringeii onder water zijn van beton 
gemaakt, beschermd door dampaleii van 0.3115 
zwaarte en door eeue zware steenbestoi ting 
daarom heen. De pijlers zei ven zijn uil blokken 
zandsteen opgetrokken. De l'uiideeringen en de 
pijlers en lauilhoolileii ziju voor dubbel spoor 
aangelegd , ofschoon tot heden slechts een enkel 
spoor, eu eene daaraan geëvenredigde wijdte 
van het bruggendek is geplaatst. 

De bovenbouw is geheel van gesmeed ijzer, 
naar het systeem Pauli. Dit systeem Puuli 
biedt inderdaad groote voordeelen aan voor den 
bruggenbouw en is nog niet zoo algemeen be
kend als het wellicht zou verdienen. De con
structie voor iedere spanning bestaat uit twee 
hoofdleggers van deu bijzonderen vorm , die aan 
dit stelsel eigen is. De leggers van den spoor
weg zijn aan die hoofdleggers verbonden, door 
trekstaiigen, kruisstaven niet hoek- en T-ijzers 
enz. enz. 

Een hoofdlegger bestaat uit een boogvormig 
topstuk, dat sauiendrukking, en eendelijk, maar 
in omgekeerde richting gebogen benedenstuk, 
dat uitrekking wederstaan moet. Deze beide 
bogen zijn vereenigd door verticaal geplaatste 
kolommen en trekstaiigen. 

De einden der hoofdleggers rusten ter beider 
zijden op stoelen of kussens met stalen platen 
voorzien. Aau de eene zijde is zoodanig kussen 
stevig vastgemaakt, maar aan de andere zijde 
rust dit op rollen, om de uitzetting van deu 
legger, door hoogere, of de inkrimping daarvan 
door lagere temperatuur toe te laten. 

De rails rusten op houten dwarsleggers, door 
plaatijzeren strekbalken gedragen, die op hunne 
heurt door een traliewerk van ijzer worden op
gehouden. Dit traliewerk is aan de bovenge
noemde verticale kolommen verbonden, waardoor 
het gewicht van de overtrekkende treinen op 
de hooldleggers wordt overgebracht. 

De afstand van den top tot de beneden flen
sen der hooldleggers is op de. zwaai te-punten 15 
ellen. Door deze groote hoogte was het mogelijk 
de draagpijlers, waarop de leggers rusten, aan deu 
top te verbinden door dwarstralies, die even
wel genoeg ruimte voor de passage der treinen 
overlaten. 

De ruimte tusschen de hoofdbogen is '15 voet 
1 duim Engelsch (4.58 el): de afstand der ver
ticale kolommen 20 voet (7.03 el) en der kruis-
leggers 13 voet 1'/, duim (4 el) midden op 
midden. 

De boogie der kleinere leggers varieert van 
5 voet 3 duim tot 10 voet 5 duim (1.00 el 
tot 5 el) naarmate van de spanning. De smalle 
openingen lubben leggers van 5 voet 3 duim 
tot 7 voet 0'/, duim Engelsche. Die van 82 
voet hebben leggers van 10 voet 5 duim hoogte, 
zoo ook die vau 124 voet spanning. 

De aanleg der fiindeeiingen cn van het boven
ste metselwerk duurde van Maart 1800 tot Juli 
1802: de ijzeren bovenbouw is het werk van de 
heeren Kielt .V Comp. van Neurenberg, die 
daarvoor verschillende werkplaatsen zeer nabij 
het weik hebben doen aanleggen. Dit werk ge-
scliiedde o. a. op de navolgende wijze. Nadat 
de slaven waren gesn I en op do vereischte 
lengte afgekort, werden zij aan eene uitrekkende 
kracht van 1200 Ned. ponden per vierk. centi
meter onderworpen , of 7.02 ton per vierk. En
gelsche duim ; daarna werden zij gegloeid, door 
indompeling in zuren gezuiverd eu schoon ge
maakt , luel kalkvvater afgewasschen enz. enz.; 
eindelijk gedurende 5 minuten in kokende lijn
olie gedompeld en geinenied. A l de deelen van 
gelijken vorm, of die later aan elkander moesten 
sluiten, werden te zamen en door eene enkele 
bewerking geboord, zoodat zij bij de opstelling 
der brug nauwkeurig pasten , en er bij bet 
klinken geen van pnsmukiug uuoilig was. 

Voor het maken vau de grootste leggers 
werd een lijdelijke brug aangelegd, die zoo was 
ingericht, dat zij van opening naar opening kon 
verplaatst worden. Op den 4™ December 1802 
was de brug voor de proefnemingen gereed, en 
werd op den 2(1'" voor den dienst geopend. 

De dagen, die tusschen 4 eu 20 December ver
liepen, waren geheel aan pioefbelastingeii gewijd, 
die volgens contract moesten plaats hebben door 
middel van een in rust zijnde last, 1'/, maal 
zwaarder dan de zwaarste belasting, die de brug 
o..il zou te dragen hebben. Deze lasten weiden 
bepaald als volgt : I". vuor de groote vakken op 
450 tonnen gewiohts: 2". voor de vakken van 
115 voet op 190 tonnen: 3o. voor de vakken 
van 85 voet op 15(1 tonnen; 4 0 . voor de 50 
voets openingen op 1(10 tonnen. Voorts mochten 
deze belastingen, die gelijk over de verschillende 
briiggeuvakki'ii zouden verdeeld worden, geene 
blijvende doorbuiging veroorzaken van meer dan 
1/1000 gedeelte van iedei peiling- tusschen de 
draagpunten. Wat de zijwaartsche drukking en 
uitzetting aangaat . was bepaald dal de brug 
zou worden gepasseerd door een trein van 
ile zwaarste locomotieven . en dit niet grooten 
spoed; de verplaatsing der deelen mocht daarbij 
niet meer zijn dan bij gewone ijzeren tialie-
hruggeii , als de meest gunstige uitkomst was 
aangenomen. 

De diagrammen bij het nemen der proeven 
op eene verticaal geplaatste koperen plaat ge
maakt, en eene nauwkeurige waterpassing dei-
brug voor en na de proeven, toonden, dat de 
voorgescbreveiie belastingen geene doorbuigingen 
of verplaatsing van deelen hadden veroorzaakt, 
die het vastgestelde maximum overschreden. De 
verbindingen, de klinknagels enz. daarbij in 
goede orde bevonden zijnde, weid de brug voor 
voldoende verklaard, en aau de exploitatie over
gegeven. 

Aan het geheele werk zijn besteed 1888,5 
tonnen gesmeed ijzer en 115,0 ton gegoten ijzer, 
te tarnen 2004.1 ton. 

De kosten waren , fundeeringen , steigers enz. 
f 1,000,000; ijzerwerk / 750,000; te samen 
f 1,705,000. Behalve dat bedrag is er besteed 
aan veranderingen in het bed en in deu loop 
der r iv ier , aan afdammingen. tin tilicatiën enz. 
enz. enz. /' 1,050,000, zoodat de geheele brug 
f 2,815,000 gekost heeft. 

(Engineer Juni'). 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N E A N D. 

Professor .1. Herschel hield onlangs (24 Mei 1.1.) 
in het Koninklijk genootschap van wetenschappen 
te Londen eene verhandeling over de meteoor-
steenen van de iiiaand November 1. 1. De ver
slaggever vermeldde, dat de baan. waarop de mete-
ooi'steenen zich bewogen, door de loopbaan der 
aarde werd gekruist, ouder een hoek van p, m. 40 
graden. Te Greenwich en aau de Kaap de Goede 
Hoop werd het natuurverschijnsel nauwkeurig waar
genomen door een aantal sterrekuiidigeu, die lelden 
en opschreven hoeveel meteoren iedere minuut 
zichtbaar werden. Tegen omstreeks negen uur 
werd die taak uiterst moeielijk, want liet 'getal 
vallende sterren, per minuut voorkomende, klom 
tot 120. liet getal, de loop en de snelheid van 
beweging der nërnli then, te Greenwich eu aan 
de Kaap opgeteekend , kwam zeer nauwkeurig 
overeen, met dien verstande dat nl de verschijn
selen zich '/. uur vroeger aan de Kaap de Goede 
Hoop dan te Greenwich vertoonden. De reden 

daarvan ligt echter voor de hand, daar de zuid
pool der aarde zich vroeger iu dc baan der 
meteoren bevond, dau de noordelijke helft. In 
het noorden van Engeland werd door verschillende 
astronomen, eene enkele der nërolithcu tot het 
onderwerp van beschouwing gemaakt, en daar
van de hoogte gemeten, cn bevond men dat deze 
vreemde gast zich bewoog op een afstand van 75 
mijlen (Engelsche) of 120.075 Ned. ellen van de 
aarde. 

De kring van meteoren , die zich op bepaalde 
tijden door de loopbaan der aarde beweegt, 
beeft dezelfde baan als eene welbekende komeet, 
neen feit te opmerkelijk om toevallig te zi jn ," 
zegt prof. Herschel. Komen vallende sterren in 
aanraking met onze aarde, dan vallen ze of in 
een enkel stuk, of ontploffen in de lucht en val
len in een aantal stukken neder. Gevallen heb
ben zich voorgedaan, dat die stukken tien mijlen 
uit elkander lagen. De hoekige vorm en de bo
ven alle beschrijving groote snelheid , waarmede 
zij zich bewegen, inakeu dat zij een groot geraas 
verwekken en bij hunnen val diep in deu grond 
dringen. 

De spreker maakte o. a. molding van een meteoor
steen le lienares gevallen , waarvan ilestukken vier 
mijlen uil elkander lagen, en zoo goed in elkan
der pasten, dat er geen twijfel was of zij hadden 
te zamen een steen uitgemaakt. Die aërolith 
bestond hoofdzakelijk uit ijzer en wel 73,01 s 1'' 
deel, het overige 20.09""' was nikkel. 

Sommige fragment ui bevatten kiezel-aarde, 
magnesia. ijzer en nikkel-oxyden , aluminium, 
potusrh, soda, kalk enz. De steenen hadden liet 
uiterlijk aanzien vau zandsteen, maai- hunne sa
menstelling was verschillend van tol onze aarde 
behoorende steensoorten, om het groot nikkel-
gehalte. Dit metaal schijnt op de andere hemel
lichamen overvloediger dan hier tez i jn ; op onzen 
bol is het slechts in betrekkelijk kleine hoeveel
heden voorhanden. 

Prof. Herschel houdt het voor aannemelijk, 
dat bet zoogenaamde zoiliukaal-lichl veroorzaakt 
wordt door de weerkaatsing van het zonnelicht 
op ecu zeer uitgebreiden kring van steeneu en 
i-rTtskloinpcn, die zich om de zon bewegen. De 
planeet Venus heelt haar maximum > an helder
heid , als zij zich in een zekeren stand , ten aan
zien van de zon en de aarde bevindt, en dit
zelfde neemt men waar van het zodiakaal licht. 
Dit is zeker , dat geene enkele vooronderstelling 
uaar den aard van dit verschijnsel, alle waarge
nomen feiten zoo goed verklaart , als de boven
staande hypothese. 

(Engineer u". 590 y ' 
Wanneer een bliksemstraal langs een kompas

naald strijkt. worden de magnetische eigenschap
pen vau die naald somtijds geheel vernietigd, 
soms worden de polen omgekeerd, soms blijft 
alles onveranderd. Zulk een straal heeft ook wel 
gewone ijzer-staven, die geen zweem van magne
tische kracht vertoonden, iu sterke magneten 
veranderd. 

Men leest in de «Pliylosophical Transactions,'' 
dat naar het verhaal van kapitein Dibden, in 
1759 de bliksem sloeg in eene kerk op Martini
que, bij welke gelegenheid eene ijzeren staaf, in 
den muur van de kerk gemetseld, en die 2V, 
Ned. duim dik was, door de enkele aanraking 
des bliksems in een dun buigbaar IJzerdraad ver
anderde. 

Dal de bliksem soms photogriiphische afbeeldin
gen van omringende voorwerpen, op den rug 
van verslagenen toekende, is reeds vroeger ver
meld. 

Naur de waarnemingen van den heer Fcdor 
Thoman valt het minimum der afwijking van 
de magneetnaald in de maand Februari cn het 
maximum in de maand Augustus. De grootste 
ilagelijksche variation komen voor in de maanden 
April en September, en de kleinste in Maart. 

(Engineer). 
In de fabriek van vensterglas te Pittsburgh , 

Vereenigde Staten van Nooid-Anierika, zijn ccn 
aantal glasblazers en platleggers , die niet minder 
dan 250 dollars of 075 Nederlandsche guldens 
's maands verdienen. Sommige van de bekwaam
ste blazers , winnen f 50 daags. 

(Amcrik. '/.eilungenj. 
Het grootste stuk goud, dat. ooit gevonden is, 

woog 224 Eng. ponden, ruim 110 kilogrammen, 
en werd te Ballarat in Australië in 1852 uit
gegraven. Daarop volgt een stuk van 195 Eng. 
ponden, p. in. 90 kilogrammen, dat in 1854 
in Cal veras Countv in Calilbrnio gevonden is. 

(Idem). 

In 1805 woonden cr in Hrlgië 305 inwoners 
oji de vierk. Eng. mijl, in Engeland en Wales 
307 en in Frankrijk 170. Waren de Vereenigde Sta
ten van Amerika zoo dicht bevolkt als Frankrijk, dan 
zou het cijfer der bevolking aldaar 528.000.000 
bedragen; waren die bevolkt als Engeland eu 
Wales , dau bedroeg dit 924.000.000 en als 
België, 1,195.000.000 of 110 millioen meer dan 
bet vermoedelijke cijfer van de bevolking dei-
aarde. (Cosmos). 

B I N N E N L A N D . 
De Minister van Koloniën heeft bekend ge

maakt dat hel voornemen bestaat aan eenige 
jongelieden, van goede gezondheid, vrij van 
voor den dienst hinderlijke gebreken, en in het 
bezit van liet getuigschrift van voldoend afge
legd eind-exainen eener hoogere burgerschool met 
5jarigen cursus, o fwe l van dat van examen A , 
bedoeld hij de wel op het middelbaar onderwijs, 
het uitzicht te openen vau , na de noodige op
leiding, gedeeltelijk aan de Polytechnische 
School, gedeeltelijk iu den vreemde, te hebben 
genoten, na het afleggen der bij de wet ter 
bekoming van het diploma van mijnen-ingonieur 
voorgeschreven examens, e i de volbrachte 
wetenschappelijke reis, te worden gesteld ter 
beschikking van den Gouverneur-Generaal van 
Ned.-Indië. om le worden benoemd tot ailspirant-
ingenieur bij het mijnwezen daar te lande. De 
Staats-Courant n". 149 bevat deswege nadere 
inlichtingen. 

Del f t . De commissie voor hel afnemen der 
examens B, ingevolge art. 01 tot 05 der wet tot 
regeling van het middelbaar onderwijs heeft hare 
werkzaamheden in deze week begonnen. Voor 
deze examens hebben zich in het geheel 33 
candidate!! aangemeld , als 20 voor art. 01 en 02 
(civiel en bouwkundig ingenieur), 7 voor art. 61 , 
02 en 04 (civiel, bouwkundig en werktuigkun
dig ingenieur), 3 voor art. 64 (werktuigkundig 
ingenieur) en 3 voor art. 05 (inijnen-ingenienr). 

lu de volgende week worden de examens 0 
tot het bekomen van hel diploma als ingenieur 
afgenomen. 

— Eenige weken geleden had te Leeuwarden 
de aanbesteding plaats van den aanleg van een 
kunstweg door de gemeenten Leeuwarden, Leeu-
warderaileel en Tietjcrksteradeel, waarvan aan
nemer werd zekere v. d. I'. , (e Oostei littens. Hij 
stelde twee personen tot borgen, die beiden me
de bet proces-verbaal toekenden. Dezer dagen 
is echter gebleken , dut duin- een dier personen 
daarbij, in overleg met den aannemer, eene 
valsche haniltookening is gemaakt. Hij had zich 
namelijk voor een ander solied persoon uitgegeven | 
ou diens liniidteekeniiig onder het stuk gesteld. I 
De weinig geaccrediteerde aannemer schijnt geen 
twee goede borgen te hebben kunnen verkrijgen 
en had zich nu op de gemelde wijze gered. Beide 
personen zijn gearresteerd. 

(N. li. C.) 

I N G E Z O N D E N . 

Waarde Redacteur! 

Ter voorkoming van wellicht verkeerde opvat
tingen , acht de ondergeteekende het zich ten 
plicht den open brief van den heer Akveld , ge
meente-architect van Bergen op Zoom, met eenige 
regelen te beantwoorden. 

Vooreerst weiisibte bij aan den schrijver de 
volgende vraag te onderwerpen , namelijk : 01' hij 
vóór het afleggen van zijn examen schriftelijk of 
mondeling zijn voornemen, om speciaal een di
ploma voor bouwkundig teekenonderwijs te ont
vangen , aan deu inspecteur of de commissie 
van examinatoren heeft kenbaar gemaakt, en zoo 
j a , of hij dan in antwoord daarop omtrent het 
doel vau dat examen eu de strekking van het 
diploma niet genoegzaam is ingelicht. 

Dc stand van zaken toch i s , naar ik meen , 
deze: Eene akte voor uitsluitend bouwkundig 

teekenonderwijs is heden ten dage nog niet te 
verkrijgen, tenzij men beantwoorde aan art. 82 
van de wet op het middelbaar onderwijs, luidende 
aldus: «Ieder , die krachtens deze wet of krach
tens vroegere verordeningen hier te lande een 
diploma van technoloog, civiel ingenieur, ar
chitect of ingenieur, scheepsbouwkundig inge
nieur, werktuigkundig ingenieur, mijn-inge
nieur, veearts of landbouwkundige verkregen heeft, 
is bevoegd ouderwijs te geven iu de technische we
tenschappen , waarin hij ter verkrijging van ziju 
diploma een examen heelt afgelegd. Hij behoort 

echter daartoe in het bezit te zijn van het getuig" 
schrift van goed zedelijk gedrag, vernield iu 
art. 25" eu : 

Art . 89. 
»Zij d ie , hoewel niet in het bezit van een di

ploma vnn ingenieur in 's lands dienst deze be
trekking bekleeden of hebben bekleed, zijn, 
ouder de aan het slot van art. 82 gestelde voor
waarde , bevoegd lol het geven van onderwijs iu 
de technische wetenschappen , waarvan de kennis 
tot het vervullen der betrekking vau ingenieur 
wordt vereischt. 

•Onder dezelfde voorwaarden zijn zi j , die aan 
eene der Rijksinstellingen tot opleiding van in
genieurs eu officieren der land- en zeemacht den 
cursus hebben ten einde gebracht, bevoegd tot het 
geven van onderwijs in de technische weten
schappen , waarin zij gedurende dien cursus on
derwijs hebben ontvangen." 

Bij het in werking treden nu dier wet, werd de 
afgifte vaneen diploma voor uitsluitend bouwkundig 
teekenonderwijs, vroeger alléén aau tie Koninklijke 
academie van beeldende kunsten te Amsterdam 
verkrijgbaar , tijdelijk gestaakt totdat eene reor
ganisatie dier academie zou hebben plaats gehad 
en een vast programma iu verband daarmede en 
tot de wet op het hooger onderwijs voor de exa
mina zou zijn vastgesteld. 

Dat uu is uog- niet geschied; wij leven nog 
altijd in die overgangsperiode. W i l men zich 
thans, bepaald voor bouwkundig teekenonderwijs, 
aan deze of gene school of toeken-academie aan
melden , dan moet men óf aan bovengenoemde 
artikelen der wet op het middelbaar onderwijs 
beantwoorden óf meu wachte heel eenvoudig tot
dat de reorganisatie der Koninklijke academie 
zal hebben plaats gehad. 

Niemand kan zich daartegen verzetten. 
De exaiuina's door deu heer Akveld bedoeld, zijn 

die vau hot middelbaar onderwijs op tie burger
en hoogere burgerscholen en dan vergete men 
niet dat daarbij alleen gevraagd wordt: uOnder-
wijs in bet hand- en rechtlijnig teekenen eu de 
perspectief, terwijl iu bet Staatsblad van het Ko
ninkrijk tier Nederlanden, besluit vau 2 Febru
ari 1804, de eischen aldus worden geformuleerd : 

t> Grondige kennis der verschillende leerwijzen 
vau leoUenontltM-w ijs, bepaaldelijk van die van 
lli ipuis: van de beginselen der beschrijvende meet
kunde, in verband mot de gronden tier gewone 
en isoinetrische perspectief; bedrevenheid in het 
teekenen naai* voorbeelden en naar de nutuur, 
iu het ontwerpon van schetsen en van ornamen
ten, iu het banteeren van krijt, potlood en pen
seel , iu het gebruik van passer , liniaal en trekpen , 
ook in hol vervaardigen van bouwkundige of werk-
l uigkundige teekeningen." 

Onverschillig of tie persoon, die een diploma 
wenschte Ie ontvangen in één dezer vakken ook vroe
ger zijne speciale richting gevonden heeft. Men 
vraagt dus geen architect voor het vervaardigen van 
bouwkundige teekeningen, welke sluitphrase met 
het woordje ook aan bovenstaande punten ver
bonden , als het ware daaraan slechts is toege
voegd. 

Men ziet dus, ook de schrijver in het weinige 
dat hein gevraagd is . dat de bouwkunst voor 
een zeer miniem deel in dit programma betrokken 
is; men eischt tlat eenvoudig niet; hierdoor wordt 
dan ook natuurlijk de weeklacht vau den heer 
Akveld weggenomen, die meende dat de «schoone 
bouwkunst zoo vernederd werd en zoo laag stond 
aangeschreven." 

Schrijver dezes zou nu juist het omgekeerde 
beweren en ofschoon niet overtuigd tlat landsre-
geeringen steeds mot zooveel warmte tie kunst in 
bescherming nemen: in de nieuwe wetten ziet hij 
toch eene poging om op de eindeloos lange baan 
der kunst, eene schrede voorwaarts te doen ; men 
bereidt reeds, hoe weinig dau ook , op de burger
scholen de bouwkunst voor, om ze later, onder zoo
veel hoogere eischen, meer en meer geïsoleerd tot 
een inaxium op te voeren; en wezenlijk als men on
der de eischen, die iu het eindexamen tier Polytech
nische school gewu-tlerd worden , onder anderen 
leest: »de schoone bouwkunst in haren geheelen 
omvang"; terwijl men bij de reorganisatie der 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 
wel niet minder te wachten zal hebben, dan zal 
iedereen wel met mij instemmen, dat uien tegen
woordig meer dan ooit aan de betrekkingen van 
architect en onderwijzer een hoog standpunt 
toekent, waarvan tie vervulling ons eer doet dui
zelen dan dat zij den indruk zou geven van mis
kenning of vernedering onzer kunst. 

Hoogst waarschijnlijk telt gij , waarde redacteur, 



personen onder de lezers van uw blad, die 6f 
examinatoren ófgeheel met de wettelijke bepalingen 
van bet onderwijs vertrouwd lijn ; mocht ik mij 
alzoo verbist hebben, dan zou />'• ())nnrrt;vr zeker 
niet beter «rediend kunnen worden dan met hun
ne rectification. 

II. P. V O G E L . 

Haag, 17 Juni 1807. 

Aanbestedingen. 

A a n k o m ! i g i n g e n . 

Mannitaic, • J u l i 
Ten 10 ure, aan het gebouw vnu het prov. bestuur te 

Maastricht: de uitvoering van «Ie noodige werken voor liet 
vooruit brengen van deu linkeroever der rivier de Maus en 
het maken van eeu Veerdam nau het Itijksveer te Huggeuum. 

Ten I f ure, in de Bakkerstraat no. 05 te Arnhem: het 
maken van een winkel en bovenhuis. 

Pen 11 ' . j ure, aan het gebouw vau het prov. bestuur te 
' s l lage: het wegbreken van de vaste houten brug over de 
(ireft, liggende iu den Rijks irrooten weg der 1ste klasje 
uu. 5 , eu het daarvoor iu de plaats homven vau eene ij/eren 
ophaalbrug met houten onderbouw, wnterkeering en aan hoo
ren , alsmede het ouderlioudeu van tlie werkeu tot den laat
sten December 1807. 

Ten ü ' / j ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
's Huge: het uitdiepen en verbrcedeu van vier gedeelten der 
rivier deu HolJaudsehen Ussel , nabij Gouda eu Moordrecht. 

D i n s d a g , Juli . 
Ten I ure. door burgemeester eu weth. vau Haarlemmer

meer: het uitvoeren van eenige onderhoudswerken aan de 
scholen , onderwij/erswoningen . brandspuitbuisjes, markt 
enz., eu bet leveren van biggel/and, te zamen in 10 per
celen. 

Ten 2 ure, ten raadhuize U. Haarlem: het verbouwen van 
het woonhuis aau de oostzijde der hoogere burgerschool aan 
de .lacobijucstraat, ten dienste der directeurswoning en ver
meerdering van schoollokalen. 

Dunderdaa;. -I Ju l i 
Ten 1 2 ure, in een der lokalen van het iniuisterie vau 

binneal. zaken tc 's llagc: het maken van ecu station te 
Nieuweschaus met daartoe behoorende werken en gebouwen, 
ten behoeve vau den spoorweg vau llnrlingcn uaar de Ifnn-
uoversche grens. 

Ten 12 nre, iu een der lokalen van het ministerie van 
binnen! /aken te 'sllage: het bouwen vau eeu en twintig 
wachterswoningen voor liet gedeelte van den spoorweg vnu 
Hergen op Zoom tot (iocs tusschen de Ooster-Schelde eu 
Goes. 

Vrijdag, 5 Juli . 
Teu 12 ure, aan het gebouw vau Int prov. bestuur te 

Arnhem : het doen van buitengewone vernieuwingen en her
stellingen aau de rijkswerken , behoorende bij de veren tc 
Zalt-iioniinel, ('ulcuborg, licusicliem cn St. Amines, iu de 
provincie Gelderland , in vier perceeleu. 

Ten 12 ure, nau het gebouw van het prov. bestuur tc 
Zwolle: herbestediiiir van het maken eeuer ij/eren brilLf eu 
liet wegruimen der bestaande houten lirui; over het Ocler-
vcer bij Hardcnberg. 

Xiitcriliift. <; Ju l i . 
Ten 2 ure, iu het gemeentehuis te Langweer (T'riesJnndi: 

het verbouwen der school en het bouwen van eeue nieuwe 
oiiderwij/erswouing te St. Nicolaasga. 

Maandag. H Jul i . 
Ten l l ' / i ure anu het gebouw vnu het prov. bestuur te 

s l lage: liet uitvoereu van werken cu leveringen ten dien
ste van het stoomgemaal te Steciiciihoek, gemeente Ilar
diuxveld, en voor het onderhoud der daartoe behoorende 
gebouwen als anderszins, tot en met -'li Mei 1808. 

Ten 12 ure, ten raadhuize te Dordrecht: het verrichten 
vau eenige herstellingen eu vernieuwingen nau dc beschoei
ingen langs de Ilooikadc, bij de Vriest poort, en aau het 
Itiedijksche Veer. 

Dinsdag, I» Ju l i . 
Ten I I ure, iu het koflijhuis van mej. de wed. Hord tc 

Breda: lo. het verrichten van eenige vernieuwingen cu her
stellingen aan dc Uerdigtingswirkeu vnu dc rivier de Mark 
eu Dintel, met leverantie van de daartoe noodige materialen 
eu gereedschappen; 2o. het wegnemen door middel van uit
baggering vau onderscheidene verzandingen of ondiepten iu 
gemelde rivier; en lio. bet vegeu of schoonmaken er van 
over het gedeelte van den sluitboom der stad Breda tot aau 
de brug over de Mark te Standdaarbuiten. ter lenute van 
ruim 18,000 ellen. 

Donderdag , II Jul i . 
Ten 12 ure, in ecu der lokalen van het iniuisterie van 

biuneulandsche zakeu te 's l lage: het maken en stellen van 
dell metalen bovenbouw der brug over de Waal bij Bommel. 

Vrijdag, 12 Jul i . 
Teu 1 0 l ' a ure, aan het gebouw vau het prov. bestuur tc 

's Bosch: het maken der aardebaan en kunstwerken, eu het 
teu deele heklinkcren eu ten deele begrinden daarvan tus
selien den provincialen weg te Ililvareuheck cn deu provin
cialen weg vun Tilburg naar Best, ouder de gemeente Oir-
schot, ter lengte vnu 14,010 el. 

Ten 12 ure, aau het gebouw van het prov. bestuur te 
Arnhem : het leveren cu verwerken vnu het noodhout voor 
den winter van 1867 op L868, eu het, zoo noodig, zetten der 

•«oj idkeer ingen langs den Boven-l ï l i i j i i cn het I'a mierden-
(iiiiuaJ. 

12 ure, iu het gemeentehuis te Sneek: het bouwen 
a(*fier school eu ruidcrwijzerswouing te West hem. 

Donderdag, IH Jul i . 
' 'l'cir lil ure, in ceu der lokalen van het iniuisterie vnn 
biuncifK /zakeu te ' s l lage: bet bouwen van eene keer- en 
»t4nir#Jius en eenige andere werken bij Vlissingen, van bet 
Liin îiT door Wulehercn eu den spoorweg van Goes naar 
Vlissingen. 

\ i - u d a g , I » Jul i . 
T e u l ' J aau het lokaal vau het provinciaal bestuur 

i*"Z*wolle~: iet bouwen vau eene keersluis op het verlengde 
' gedeelte der Kutter hoofdwijk , zijtak no. VIII der Dedems-

vaar*, In hit .VWrvccn. 

Afloop van aanbestedingen 
Ffljf l é Juni tel'sHage: hel herstellen eu verbeteren der 

njket' h lirnallijiiei/ langt den Itiju-spoorvveg tusschen A m -
hterduio eu LtlVelit eu tusschen l'trecht cu Arnhem iu 

twee perceelen. Vnu de .'1 ingekomen biljetten voor perceel 
I was de minste inschrijver dc heer A. A. W ü b e r g , te 
Bujiiiik, voor ƒ 873; e » van dc 5 biljetten, die voor het 
tweede perceel waren ingekomen , was dc minste inschrijver 
de heer W. ('aruiiggeld . tc Bruiiimeu, voor j' 547. 

Op 20 Juni tc 's l lage: het makeu van den Oosthaven-
dam, een gedeelte van den Westhavcudam en van dc 11a-
vengeul, voor de buitenhaven uau den mond van het kanaal 
door Walcheren bij Vlisniugeii. Ihumoor waren 10 bil
jetten iugckoiiieu. Dc miuste inschrijvers waren dc heeren 
\V. Zwets tc llardiiixvcld cn A. C. vnn Wijumiardcii te 
Sliedreeht. voor ƒ 460,000. 

I> overige 18 biljetten waren van de heeren : l \ Zwets 
Az. , te Ilardiuxveld, voor /' 0-10,000; K. Kaliseh cn A. 
vau l lappcl, tc Sliedreeht , 'voor /' 02:i,000; A. de Groot 
Itz. cn K. Bakhuyzcn, te Sliedreeht, voor / (WO.OOO; .1. van 
der Klippen, tc' Llkcrzee. voor tHK),00f) ;* L . A. van Haat
ten, te Sliedreeht, voor /' 50:1,000; B . C . de Jong, te 
Ameidc, voor ƒ 575,000; *lt. ('. Schrappers cn Co. te T i l 
burg, voor ƒ 504,.'100; A. Versteeg .1/. te Sliedreeht eu S. 
den Houten*, te Steenbergen, voor / 50^,000; .1. KnhVh 
Lz. ti' Sliedreeht en A. vau Boperin^en , te Bruinisse, voor 
/' 550,480; I). Volckcr, te Dordrecht, voor ƒ 555.(rOO: D. 

T o o l , te Wognuin , voor ƒ 5 5 2 , 0 0 0 ; P. van Limburg, te 
Rotterdam, voor f 550,000; D. Boller, te Scherpemsse, 
voor /' 545,000; W. Bekkcr, voor /' 515.0110: .1. van de 
Velden, te Sliedreeht, voor /' (Olt.OtKI; A. <;. lluiskes. \,-
lleeinvlict en A. Versteeg, te Hardiniveld, voor ƒ 489,000; 
D. Volckcr, te Dordrecht, voor ƒ 488,000; J . Files, tc 
Vlissingen cu I). A, Droukcrs, te .Middelburg, voor 

ƒ 474,000. 
Vervolgens is aanbesteed hel maken vau eeue beschoeiing, 

due d'alven, het ophoogeu van terreinen eu eenige andere 
werken teu behoeve van \s Uijks stapelplaats iu de gemeente 
Dubbeldam. Vau dc vijf biljetten, die voor dit werk waren 
ingekomen , was de minste inschrijver de heer It. .1. van 
den Steenoven, te Dordrecht , voor /' 1107. 

Op 21 .luni tc 's Huge: het spannen eu ophangen vnu 
een draad aan de bestaiiude telegraafpalen langs deu Staats
spoorweg tusschen Venlo en .Maastricht. Daarvoor waren 
VUT biljetten iugckoiiieu. De minste inschrijver was de heer 
L . G. Ilaanen tc Venlo , voor ƒ 554. 

Op 21 .luni aau hel gebouw vau het provinciaal bestuur 
tc Arnhem: het leggen vuu eeue zoiuerkiidc nau deu linker 
Neder-Itijnoever, onder Maurik. Minste inschrijver de heer 
W. D. van Moiirik Dz. tc Drumpt voor ƒ 0 0 8 . 

Op 21 Juni te Middelburg: lo. Het voomen der ontstane 
afschuiving anu deu kop vau het Osscnhoofd , eiland Schou
wen; aangenomen eloor den heer I'. Holier te Schcrpcuisse , 
voor ƒ24,701); 2o. Het uitvoeren vau eenige herstelhngeu iu 
eb' rechter-waterleiding te Sas van Gent, behoorende tot het 
kanaal van Neuzen; aangenomen door deu heer 1'. 1'. IVr-
inont te Sus vau Gent, voor ƒ 7'|0l">; 'io. liet uitdiepen der 
beide buitenhavens vau Neuzen; aangenomen door den heer 
,T. Verkuvl <JHakkelaar te Vlissingen, voorƒHUSH; 4o. Werk
zaamheden aan den veerdam te Cort^cnc , benevens het 
maken van ecu steiger met los- ei 
het onderhoud tot ultimo 1868; J 
L. Witters Ie ('ortgciic, voor / ' l 
eeue los- cu laadplaats voor v< 
[ihaartsdijk , met liet 
ineu door den heer .1 

la utdphmts voor vee , met 
üugei ioiuci i door den heer 
1,070; 5o. Het maken vnu 

aau den steiger tc Wol-
rhoud tol ultimo 1808; anngeno-

Filis te Vlissingen, voor /'1050.' 

De overige 
voor ƒ 64,500 
voor ƒ 50,284; 

Op 22 Juni Ie Arnhem: de bouw vuu het: nieuwe stations
gebouw. Miuste inschrijvers waren de heeren C. Bosman cu 
L. Wansink aldaar, voor ƒ 200,000. 

Op 2 4 Juni te Heilo: het bouweu eener It. C. kerk en 
pastorie, naar de plannen van den architect van den Brink. 
Ingekomen 12 biljetten. Minste inschrijver was de heer 
.1. de Graaf, te Alkmnar, voor ƒ 42,005. 

biljetten waren van de heeren : J . C. Slcbe , 
K. Knoppert. voor / 0.'t,0:i8; .1. .1. Tcsselaar, 

D. A. Brakenburg, voor /' 50,190; W . van 
Leent, voor ƒ 50,000; W. Roest, voor f 40,994; I'. Vcster, 
voor ƒ 48,400: I'. Hazenberg, voor ƒ 48.:|05 ; J . Brugman, 
voor V'48,000 ; J . Kilteers, voor /'47,777 ; A. M«*ons, voor 

ƒ 40,178. 
Op 2-1 Juni tc Zwolle: lo. het afbreken der Biiiucu-Dic 

zer-l'oortenbrug eu het daarvoor iu dc plaats bouwen eener 
vaste ijzeren brug; aannemer B. II. Trooster te Zwolle, voor 
/'l.'t,850; 2o. het leggen, onderhouden cn opruimen eeuer 
hulpbrug bij dc Diezer-I'oortcubriig; aannemer L. krook te 
Zwolle, voor ƒ 7 7 " ; .'lo. het leveren eu stellen vuu meubels, 
gaz- cn waterleidingen in het gebouw der Itijks hoogere 
burgerschool; aannemer 11. Heuvels te Arnhem, voor 

ƒ 1 0 , 5 0 0 . 

Op 2*1 Juni te 's llagc: het houwen van eeue hulpkerk 
aau deu stationsweg cn het inrichten cn bijbouwen van be
staande gebouweu tot pastori" Daarvoor wareu 12 biljetten 
van inschrijving ingekomen, eu was de minste inschrijving 
die van den heer J . Rutgers tc Anrlaudcrveer voor ƒ 15,66c. 

Op 27 Juni te 'sllage: het maken der werken tot vol
tooiing van het gedeelte van Akkrimi tot Leeuwarden, van 
den spoorweg van Arnhem uaar Leeuw arden. Daarvoor 
waren 12 biljetten ingekomen, waarvan er ecu van onwaarde 
is verklaard. Dc minste inschrijvers waren dc heeren .1. Vcr-
vvaaijen cn Co. te Arnhem, voor ƒ .'J84,SO0. 

Vcrvolgeus is aldaar nog aanbesteed het makeu vau wach-
terswoiiingen , wachthuizen. afsluitingen en eenige verdere 
werken op den spoorweg vau Memiel naar Hecrcuveeu. Van 
de tien biljetten tlie voor dit werk waren ingekomen was de 
minste inschrijver de heer B. A . Wiegerink. tc Grocnlo, voor 
ƒ62,877. 

Advertentiën. 

te 
k van Zinkwerken 
A R N H E M . 

Alle soorten van Z I N K E N I > A K 1 1 E L> E K K I N < i E N . 

DA K V E N S T E R S . R A A M B O E U K X , I Ï A K R O E V K N , 

R O O K VEBDIiLI V E R S . G e s t a m p t e , Gego tene 
en G e d r e v e n e B o u w k u n d i g e O r n a m e n t e n , 
als: HAK-. V E N S T E R - , H E L It- en U E Y E E O R X A -

M E N T E N , K O L O M M E N , B A L K O N S , B A L U S T R A 

D E N . B A L U S T E R S , L A N T A A R N S enz. 

YHItl'Btl .X, C K K K l T Z t : * A- ItOIHMIt l>. 

AANBESTEDING. 
Donderdag II Julij 1807, v. in. II urn, zal 

ouder nadere goedkeuring door Burgemeester cn 
W i ' l houders van 's Hertogentiuseh, op liet Gemeente
huis aldanr. worden 

A A N B E S T E E D : 

H e t B O U W E N V A N L O K A L E N 
v o o r he t P r o v i n c i a a l G e n o o t s c h a p 
v a n K u n s t e n e n W e t e n s c h a p p e n i n 
N o o r d b r a b a n t : b o v e n he t g e b o u w 
de B o t e r h a l te 's H e r t o g e n b o s c h . 

Deze Besteding zal geschieden hij enkele i n 
schrijving overeenkomstig art. 21 van het Bestek. 

Het Bestek lipt ter lezing: te '»Hertogenbosch 
op hel Gemeentehuis en verder op zoodanige 
plaatsen waar de ISestekkeii van openhare werken 
dier Gemeente gewoonlijk ter lezing gelegd worden. 

Aanwijzing in lo™ op V r i j d a g 5 en M a a n 
dag 8 J u l i j , telkens des namiddags :> ure. 

Van de Teekeningen kan inzage worden ge
nomen ter Secretarie vau het Gemeentehuis , 
dagelijks van 's morgeus !) tot 's namiddags 
.') ure. eu zijn voorts nadere inlichtingen te be
komen by den Gc- nte-Architekt .1. M. N A I i l i K . 
te ',s- Hertogenbosch. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
DE KÜIJPEB, 

Voorzitter. 
J . N . G. S A S S E N , 

Secretaris. 

FOLKERS & C°, 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A O E X T E X V A N i I K 

u i L i i j öiviini uu.iii ' . i L I I I T E I I i 

t e IJ ( ) N r I ) K 1ST. 

R a n s o m e ' s k u n s t z a n d s t e e n voor Bouw
kunstige Versieringen, H A L C S T K A D E X , K A P I 
T E E L E N . CONSOLEN, E l i l E Z E N , enz.: alsmede 
V A Z E N . FONTEINEN . G E D E N K T E E K E N E N , 
S T A N D B E E L D E N , G U . U T E E K E N E N enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig: t eke 
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge 
geven, en naar over te leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

R a n s o m e ' s k i e z e l z u u r - e n c a l c i u m pre
p a r a t e n lol restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de verbinding dezer beide preparaten 
vorm', zich onoplosbare Kiezelzure Kalk, die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf' weert. Is mede van toepassing 
lot herstel van G E B A K K E N S T E E N . TERRA
COTTA , K A L K - . PORTI .AXD-CEMENT-BEPLEIS
TER ING , enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoming 
vau Steenkleuren zijn verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

MOSA1KTEGELS. 
I « . r l . : i l . l , c , i « t e e n . I l . m * c h I i l d r l l . n n l . ) 

D e s s i n s en m o n s t e r s zijn iu velschillende 
kleuren voorhanden — P a r k e t v l o e r e n worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het A m s t e l - H ö t e l (vestibule), 
voor den Huize « K e r s b e r g e n " te Zey.it (warande) 
en vele particuliere gebouwen. 

Adres FOLKERS & C". te Amsterdam. 

B O U W A R T I K E L E N . 
Ondergctei'kende beveelt zich aan tot het leve

ren van verschillende soorten van V K X T I I . . % -
T E l ' H . * » t « l a n i i v o o r v n n \ C I S C I K - e n 
i i l ' i . M ' r v n u K i ' t o r i i i k t e l u c h t , zonder de 
minste tocht Ie veroorzaken, voor woonhuizen, 
societeilszalen . scholen en kerken. Modellen zijn 
tn bi'ziilitigiug voorhanden ; teekeningen en in-
lichtingcu worden op aanvraag gegeven, en be
stellingen met spoed uitgevoerd. 
A M S T K I I I I A M , Mi Amstel (Erwtenmarkt.) 

D . J . v a n d e n B r i n k . 

Kgüïe t f ' t e Arnhem bij 1). A. THIEME.—Iloof'dcorrespondeuten L. VAX BAK KEN ES & 0 ° . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER W I E L . 

Tweede jaargang. N°. 27 

Vu-thi.nl ftnitU IHII-M Zalrrdig bij 
II. A. THIEME te Arnhem. 

I'riji per -'1 miamiVo frinro p.p. ƒ t.fiS. 

6 Juli 1867. 

V * i i b t i i e e r l zich i t i r cei j u r g a i g . 
Mrerleiliëi ƒ -.20 pergevtiiei rept 

e i ƒ -.45 THr tegel c i K I \ A . 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, Df&EnEÏÏRS, FABBIKAFTEI, AAIIEMERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . VATST G r K T V D T J G r z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOBSBURGH, C. .1. VAN DOORN, J. (}. VAN ORNDT Jr., J. H. LELIMAN, H. LINSE, S. E. W. KOORDA VAN EYSINGA, H. P. VOGEL. 

W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G TE PARIJS. 

Belooningen aan Nederlandsche inzenders en 
mededingers toegekend. 

Nourel nnlre de . citation. 
recompenses. Societe du bien public. 

Classe. 
le tü .Alma Tadama, peintiire, deuxième prix-

» I. Israels, « troisième prix. 
(i. P. W. van de Weijer, Utrecht 

reproductions lithograpbiques 
et chromolithographie, méd. de bronze, 

o J. Enschedé et fils, Harlem. 
impressions diverses, » » 

9. M . Verveer a la Haye, grou-
pes et portraits, » » 
.1. II. et G. van Heteren, Am
sterdam, photolithographie, mention honor. 

IU. E. P. van Osch, Maestricht, 
instruments a vent (cuivre), méd. de bronze. 

12. Van Wetteren f'rères, Harlem, 
aimant artiliciel ti ès-puissant, o d'argent. 

>. dr. G. J. Luchtmails, Zutfen, 
preparations anatomiques, » de bronze. 

» Caminada frères, Rotterdam , 
balances et boussole de sinus, mention honor. 

13. Bureau topographique du Mi
nistère de la Guerre a la Haye, 
cartes géograpbiques et to)>o-
graphiques, 

» J. Smulders et Cie. a la Haye, 
cartes topograph iques des Pays 

Has et cartes géograpbiques 
14. Cuypers et Stoltzenberg a 

Roermond, mobilieret d'église, méd. de bronze. 
15. Mme. G. Dorens et fils a Rot

terdam, miroirs, mention honor. 
B Mme. veuve J. Borzo et fils ii 

Bois-le-üuc, cadres et miroirs, • » 
10. P . Regout a Maestricht, cris-

taux , méd. dc bronze 
17. P . Regout ii Maestricht, fa

iences , » » 
0 P. van der Want Gzn. a Gouda, 

pipes en tcrre, mention honor. 
y> P. J . van der Want et fils a 

Gouda, pipes en terre, » » 
18. Fahrique royale de Deventer, 

lapis, niéd. de bronze. 
» Bosch frères a Amsterdam, 

velours d'Utrecht, » » 
1i». J. II. Rutten ii Maestricht, 

papiers peints, mention honor. 
21. J. M. van Kempen a Voor

schoten, orfévrerie, méd. de bronze. 
» Ph. de Meyer a la Haye, or

févrerie, " mention honor. 
22. Petit et Fritsen ii Aarle-Rix-

t e l , cloches, » » 
23. A . Hohwü ii Amsterdam, chro-

nomèt re s , 
20. N . Reus Pzn. ii Dordrecht, 

brosserie d'appartement et de 
Ia marine, 

méd. d'argent. 

mention honor. 

méd. d'argent. 

de bronze. 

27. Th. Wilson , Harlem, impres
sions , méd. d'argent. 

» C. T. Stork et Cie, Hengelo, 
tissus de coton, » » 

» Filature et tissage de Vee-
n en daal, Blés et tissus, » de bronze. 

» Java (tissage it vapeur) a A l 
melo, tissus de coton, » » 

J> Spanjaard (S. J.) ii Borne, tis
sus de cot iui , mention honor. 

» Blijdenstein et Cie. a Enschedé, 
doublures de coton, » I 

» Pol (J.) a Hengelo, sarongs, D » 
2S. s. J. Spanjaard a Bome, tis

sus mélanges , méd. de bronze. 
» S. Planteydt ii Krommenie, 

toiles ii voiles, mention honor. 
» J . G. van Eden a Krommenie, 

toiles a voiles, » » 
» Rath frères a Veghel, linge 

de table, » » 
^0. J. J. Krantz et fils ii Leide, 

draperies, méd. d'argent. 
» J. Schel tenia et fils a Leide, 

couvertures, » • 
» J.. Zuurdeeg et fils a Leide , 

couvertures, » de bronze. 
» Exposants réunis de Tilbourg, 

draps et Handles, » d'argent. 
> .1. G. Zaalberg et fils a Leide, 

couvertures , mention honor. 
31. Tissage mécanique de soie ii 

Harlem, tissus de soie, méd.de bronze. 
33. F. Stoltzenberg ii Roermond, 

broderies d'or, » d'argent. 
34. H . Vigelius et Cie. a Rotter

dam , gants de peau, » de bronze. 
35. J. Leenarts ii Utrecht, cha-

pcaux de soie , mention honor. 
30. M . E. Coster a Amsterdam, 

taille de diamants, méd. d'argent. 
37. P. Stevens a Maestricht, ar-

mes a feu, mention honor. 
38. J. 11. Kromhout ii la Ilaye, 

objets de campemcnt, » » 
40. L . .1. Enthoven et Cie. a la 

Haye, cuivres, méd. d'argent. 
I 11. de Ileus et fils a Utrecht, 

cuivre et laiton lammes , » » 
» J. Andriessens a Roermond, 

tuyaux et feuilles d' étain et 
de plomb, » de bronze, 

o Coster, diamants bruts, » d'or. 
41. W. L . de Sturler a Leide, 

collection de hois des In des 
Or ienta ls , • de bronze, 

i) Société de défrichement de 
Dordrecht, joncs et osiers, mention honor. 

i> L . van der Hilst et Cic. a la 
Haye, liéges ouvrés, » » 

» Exposants réunis des Indes 
Oricntales, resin el brutes, » » 

42. J . C. Kliitgen ii Rotterdam, 
plumes et duvets, med. d'argent. 

» II. F. G. Kratzenstein ii Am
sterdam, plumes et duvets, » de bronze. 

» J . Greeve et fils a Amster
dam , pelleteries et fourrures, mention honor. 

43. A . J . Reynvaan a Amsterdam, 
cigares, méd d'argent. 

» P . G. C. Hajenius a Amster
dam, cigares, » p 

» Toe Water maison Romano et 
Cavalini ii Amsterdam , tabac 
en poudre, » > 

• R. Twiss et fils a Rotterdam, 
lins teillés et peignés , » de bronze. 

» P. van den Arend ii Rotter
dam , cigares, » » 

» Hartog et Herschell ii Amers
foort , tabac en feuilles, » » 

• Mignot et de Block a Eind
hoven, cigares, » » 

» P . G. van der Jagt a Utrecht, 
cigares, » » 

» C. Houtman a Bois-le-Duc, 
cigares, » > 

» Külin et Jansen a Amsterdam, 
tabac fib 1, » » 

» Mine, veuve Tip et fils a 
Westzaan, huiles, » » 

» Van Vollenhoven frères a Rot
terdam , huiles, » i 

» H. W. Binkhorst ii Zaandam, 
tourteaux, » » 

» Van Rossem et fils a Rotter
dam , huile de foie de morue, » » 

» A . Giljam ii Ouwerkerk, ga-
rance, » » 

» W . F . del Campo a Delft, ga-
rance, » » 

» B. Backer Bzn. ii Ridderkerk, 
l ins , mention honor. 

» Compagnie de commerce des 
Pays-Bat, fibres de pisang, » » 

» A . F. Mackenstein et fils ii Am
sterdam, tabacs ct cigares, » » 

» A . J. Verwey Jz. ii Deventer, 
tabacs ct cigares, » » 

> G. Blokhuis Wzn. a Amster
dam, tabac indigene en feuil
les, » » 

» K . van Oppen ii Harlingen, 
cigares, » » 

» F . 11. Haymakers et Fils ii 
Eindhoven, tabac en poudre, » » 

» II. T. Koppen a Leerdam, ci
gares , » » 

» Exposition réunic des Indes-
Oriental., miels et cires, » » 

» E. E. Visser a Amersfoort, 
miels et cires, » » 

» T. Kcyzer it Zaandam, huile 
épurée , » » 

http://Zey.it
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médaille d'or. 

méd. d'argent. 

mention honor. 

43. A . W . Muysken ii Haarlem
mermeer, fourrages, mention honur. 

44. Manufacture royale de bou
gies a Amsterdam, bougies, méd. d'argent. 

I Manufacture de produits s t é . 
ariques a Gouda, bougies, 

» Van der Eist et Matthes ii Am
sterdam, sels ammoniacaux, » d'argent. 

>. Eabrique de garancine et de 
garance a T i c l , garancine et 
garance, 

» Fabrique de soude (Société 
Anonyme) a Amsterdam, In
dustrie soiidière et produits 
divers, » » 

i Smits et de Wolff a Utreclit, 
soude et soufre des marcs de 
soude, » » 

» Keizerskroon (la fabrique) a 
Amsterdam, savons » * 

» Zuydhoek et Cie. a Amster
dam , savons, » * 
D. et M. Grootes Frères a 
Westzaan, bleu d'azur méd. de bronze. 

» Van der Held Szn. a Rotter
dam , céruse, » * 

• Fabrique d'outremer a Utrecht, 
outremer, » • 

» Bousquetet Cie. a Delft, savons, » » 
» Dobbelman frères a Nimègue, 

savons, » * 
• E. P. F. Jansscns a Weert, 

savons, » * 
» G. T. Ketjen et Cie. a Amster

dam , acides nitrique et sul-
furique, '» 

» E. E. Visser a Amersfoort, 
circ brute, • * 

» Groote et Romeny a Amster
dam , produits chimiqucs, » » 

» G. J . Krol et Cie. a Zwolle, 
noir animal, » 9 

» Mme. we . P. Smits et Ms a 
Utrecht, noir animal, » » 

t H. de Clercq a Harlem , ob-
jcts en caoutchouc, » » 

>. Dooremanset lils ii Dordrecht, 
outremer, 

v Salomonson et Cie. a Rotter
dam , garancine et garance , 

» P. Taconis a Joure , vert fri-
son et huile , 

» Jacobs et lils a Zwolle, vernis, 
» Lommen frères a Ti lbourg, 

laques et vernis, 
» Collections des gommes des 

Indes Orientates, collection 
des drogues , 

» Fabrique chimique Neérlan-
daise a Amsterdam, aeide 
sulfurique , 

» H. II. Heynsius a Harlem, cou-
leurs minérales , 

« Lommen Frères a Tilbourg, 
couleurs minérales , 

45. Manufacture de toiles pointes 
a Rotterdam, tissus de coton 
imprimés, 

53. M . N . Engebrccht a Amster
dam , Modèle dc machine avec 
transmissions, 

» A . Bikkers et Fils ii Rotter
dam, pompe a incendie, 

» Veuve Feynt et Fils a Amster
dam , poulies et moulles, 

» H . Gips Pzn. a Dordrecht, 
poulies et moulles , 

55. B. van Galen a Gouda, cordages, 
( i i . M . L . Hermans a L a Haye, 

voitures, 
03. Société (('exploitation des clie-

mins de fer de l'Etat il La 
llaye, voiture et wagon, 

« .1. .1. Heynes ii Harlem, voi
ture a voyageurs, 

04. A . Holtzman ii Amsterdam, 
cable télégraphique souterrain, 

65. Wurl'buin, Gerritsen ctRoden-
huis a Arnhem , zinc repoussé , 

,) N . van Heukeliun a Krlecom, 
briqiies , 

n L . Schutz a Zeist, zinc fondu, 
» G. et J. Cool ii Snoek cheminée. 

00. Ministère de la Marine Royale, 
navires de la (lotte actuellr, 
installations in tér ieures , pou-
liage et g réemen t s , 

méd. de bronze. 

mention honor. 

» >• 
méd. de bronze. 

hors concours, 

méd. de bronze, 

mention honor, 

méd. de bronze, 

mention honor. 

hors concours. 

méd. dargent, 

de bronze. 

mention honor, 

méd. d'argent. 

de bronze. 

ile bronze. 

66. L . Smit et fils & Kinderdijk, 
nu idè les de vaisseau, 

» Viehoff et Matthicsen ii Paris, 
axiomètre , 

» Van Zeylen et Decker ii Rot
terdam , modèles de navires, 

» M . Gips Pzn. ii Dordrecht, 
poulies, 

67. N . Koechlin et Cie a la Haye, 
farine de froment, 

» Van den Bogaard frères ii Gen
nep, farine dc froment, 

» J. C. van üorsser ii Rosen-
bourg, froment, 

» P. L . Paters ii Leide, sarrazin, 
» A . Perk Jzn. a Delft, prepa

ration de céréales, 
» la société »dc Korenschoof", 

directeur mr. J . H . Schober 
ii Utrecht, farines , 

» N . .1. Wouda ii Sneek, sarrazin, 
» J. P. Six ii Amsterdam, sarrazin, 
» G. N . Bouma et fils ii Leide, 

sarrazin, 
» A . W. Muysken a Haarlem

mermeer, blé, 
0!). Exposition des fromages de 

Hollaude, fromages de l lo l -
lande, 

» A . J. Huygens a Sybecarspel 
fromages gras, 

» D. R. Gevers Deynoot ii Loos
duinen , fromages de Gouda, » » 

» T. Klaare a Haarlemmermeer, 
fromages, » » 

• II. F . Bultman ii Haarlem
mermeer, fromages d'Edam , mention honor. 

» IL S. van Wickevoort Crom-
melin ii Vogelensang, froma
ges gras, » » 

» A . Stoel ii Haarlemmermeer, 
beurre, » » 

» B. A . baron van Verschucr, 
ii Heemstede, fromages, » » 

70. J . II. Nieuwenhuys Jr. et Cie. 
ii Amsterdam, viandes con-
servées, méd. de bronze. 

» Surie et Kouwenhoven ii Rot
terdam, viandes, potages, pois-
soiis conserves, mention honor. 

i) G. A . Raland ii Deventer, 
viandes et poissons conserves, » » 

» Société royale ii Amsterdam, 
conserves divcrses, » » 

» P. V. P. Goulmy ii Bois-le-
Duc, extrait de bouillon, » » 

71. J . II. Nieuwenhuys Jr. c tC ie . 
ii Amsterdam, fruits et legumes, méd. d'argent. 

» P. R. van Ellekom ii Amster
dam, produits varies, » de bronze. 

» Bensdorp et Cie. ii Amsterdam, 
carottes, asperges, mention honor. 

» Nieuwenhuys et Cie. i l Rot
terdam, produits divers, » » 

72. Compagnie Hollandaise des 
IndesOrientales, cafés sucres, méd. d'argent. 

» Wijnand Fockiug il Amster
dam, liqueurs, » » 

» Les héritiers Bols ii Amster
dam, liqueurs, » " 

72. Pollen et lils. ii Rotterdam l i 
queurs, 

» A . Driessen ii Rotterdam, cho-
colats, 

» P. Hoppe i i Amsterdam, l i 
queurs, 

73. J. II. Henkes ii Delfshaven, 
distillation de genièvre, 

» Van Zuylekom, Levert et Cie. 
ii Amsterdam, distillation de 
genièvre, mention honor. 

» Boll et Dunlop ii Rotterdam, 
distillation de genièvre , » » 

89. Aveugles indigents ii Rotter
dam, travaux d'élèves, > » 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Te Londen heeft laatstleden Zondag in de werk
plaats der aannemers Myers & Sons een zoo felle 
brand gewoed, dat verschillende fabrieklokalen 
en magazijnen eene prooi der vlammen ziju ge
worden. Op eene uitgestrektheid van 340 voet 
lang en 110 voet breed, stond alles van den be
ganen grond tot en met het dakwerk iu vollen 

méd. de bronze. 

» s 

mention honor, 

méd. de bronze 

gloed, zonder dat er eenige mogelijkheid was iets 
te redden of tc behouden, niettegenstaande er 
spoedig na het eerste uitbreken van den brand 
een twaalftal stoomspuiten in werking waren ge
bracht en er nog meer spuiten kwamen aanrukken. 
Onderscheidene belendende gebouwen werden mede 
aangetast en zijn gedeeltelijk vernield, gedeelte
lijk beschadigd. 

B I N N E N L A N D , 
's Gravenhage. De gemeenteraad heeft be

sloten eene commissie te benoemen tot het on
derzoeken der bestaande riolen en het aangeven 
der middelen, die tot verbetering in aanmerking 
zouden kunnen komen. 

Rotterdam, 1 Jul i . Heden mocht aan den 
heer D. J. Cramer, hoofdopzichter bij de gemeen
tewerken alhier, het voorrecht ten deel vallen, 
gedachtenis te vieren van zijne 25jarige ambts
betrekking. Na den Isten Juli 1842 in functie 
tc zijn getreden als metselaarsbaas en opzichter 
der buitenwegen, ontving hi j , ten gevolge dei-
reorganisatie , bij de in functietreding van den 
heer Scholten als directeur der gemeentewerken, 
zijne benoeming tot hoofdopzichter binnendijks, 
(binnen- en polderstad), in welke betrekking hij 
thans werkzaam is. Veelvuldig waren heden de 
blijken van dc achting en genegenheid, die hij 
zich daarin verworven heeft. Het eerste bewijs 
daarvan ontving hij in eene schriftelijke geluk-
wensching van Burgemeester en Wethouders, 
waarin oen hoogst vereerend getuigenis omtrent 
zijne aan de stad bewezen diensten werd afgelegd, 
waarna hein van wege de Commissie voor de 
plaatselijke werken en haren oud-voorzitter, den 
lieer Joost van Vollenhoven, eene prachtige zwart 
marmeren pendule, mot toepasselijke inscriptie 
in zilver, ten geschenke werd toegezonden. Na
dat hem op gelijke wijze eene aangename ver
rassing van wege den directeur der gemeente
werken was tc beurt gevallen, verschenen bij 
hem verschillende commission , om hem namens 
de onderscheidene beambten en werklieden hunne 
golukweiischingeii aau te bieden. Vanwege don 
hoofdopzichter buitendijks, mot de daartoe behoo
rende opzichters, oudste knechts en werklieden 
ging deze felicitatie, bij monde van de opzich
ters A . van Savoyon en A. Aleman, verge
zeld van een geschenk, bestaande iu een zi l
veren schenkblad mot gemonteerde schenkkan
nen en sierlijk bewerkt glas, benevens een eb
benhouten in zilver beslagen blad met glazen. 
Namens de drie meesterknechts en 8!l werklieden 
der afdeeling binnendijks werd hom door den 
meesterknecht loodgieter C. I. Woudenberg een 
sierlijk met zilver beslagen album aangeboden, 
inhoudende hunne photographist he portretten, 
en wel met de eigenaardigheid, waarin de hoer 
J. van Gorkiim Jr. zeer gelukkig was geslaagd , 
dat ieder hunner daarop in zijn bijzonderen ar
beid werd voorgesteld; terwijl dc opzichters bin
nendijks, de beambten van bot bureau dor plaat
selijke werken , die der teekeukanior (deze laatste 
met aanbieding van een gedicht, door een hunner 
vervaardigd) cn moer andore met tie gemeente
werken in betrekking staande personen, op ge
lijke wijze door de aanbieding van keurige ge
schenken hunne gezindheid deden blijken jegens 
den jubilaris, voor wien de dag van heden on
getwijfeld menige aangename herinnering zal 
opleveren. 

De l f t . Het examen B , gevorderd bij art. 01 
tot 05 der wet tot regeling van het middelbaar 
onderwijs is afgeloopen, en van de 33 eandida-
tcn hebben 23 een voldoend examen afgelegd 
en wel : 
voor civiel en bouwkundig ingenieur dc heeren: 

H . E . van Berckel, Jhr. II. van Capcllen, Th . 
Ch. Colenbrander, A. Déking Dura , II. P. Gutte-
l ing , H. G. C. M . Hamming, J . A Roessingh van 
[tenon, II. G. Levert, W . Molenaar, F. G. N . 
Haitsma Muiier , H. W . Nachenius, II. .1. Rink, 
C. B. Schuurman, II. Spanjaard, A . II. F. K. 
Thissen, J. R. M . Wiegel. 

voor werktuigkundig ingenieur de heeren : 
Ch. W. F . Falkenburg, L . II. Slinkers, A . II. 

F. K. Thissen, N . van Dissel, II. van Heumen l l z . , 
W. A. M . Piepers. 

voor münen-ingenieur de heeren : 
II. J. W. Jonker, II. A . Mansfeldt, C. J . van 

Schelle. 
Voor het bekomen van het diploma als civiel-

ingeiiieur (C art. 01) hebben zich 10 , voor dat 
als werktuigkiindig-ingeiiieiir (C art. 04) 3 en 
voor dat als technoloog (B art. 00) 3 caiididaten 
aangemeld, waarvoor de examens als nu worden 
afgenomen. 

A l k m a a r . Voor de vaceerende betrekking van 
opzichter over de gemeentelijke plantsoenen, op 
eene jaarwedde van f 500 , worden sollicitanten 
opgeroepen. 

— Dezer dagen is de tweede aflevering ver
schenen van de iEtudes sur 1'Exposition" , uitge
geven door de redacteurs van de gunstig be
kende oAnnales du Génie c iv i l " . In deze afleve
ring worden de geweven stollen , de stoomwerk
tuigen voor de scheepvaart, de kaarten eu glo-
ben, de teersoorten en meer andere onderwer
pen behandeld, waardoor het vooruitsicht geopend 
wordt dat deze uitgave voor velen een werk van 
studie kan worden, liet geheel zal bestaan uit 
20 afleveringen, ieder van ongeveer 100 bladzij
den in groot otbavo formaat met tusschen don 
tekst geplaatste figuren en 0 ii X uitslaande pla
ten, terwijl de prijs van het geheele werk bij 
inteekening niet meer dan 50 francs bedraagt. 

Daar deze uitgave in geenen deele dienstbaar 
wordt gemaakt tot het opnemen van advertentiën 
en reclames, en de bewerking aan der zaak kun
dige personen is toevertrouwd , venneeiien wij de 
aandacht onzer lezers op dit werk te mogen ves
tigen. 

— Wij hebben dezer dagen kennis genomen 
van eene circulaire van den Heer Charles Reiny, 
liviel-ingenieur te Rotterdam, over een nieuw 
stelsel van verwarming door boete lucht van 
lloyer cn consorten te Ludingshafen a'd. Rijn. 
De heer Reiny treedt als representant' van Hover 
en consorten voor Nederland op en alle opgaven 
van kosten worden met do meeste bereidwillig
heid en zonder de minste vergoeding verstrekt, 
zoodra de plattegrond niet de verschillende voor
waarden , waaraan de verwaniiingsiniichting moot 
voldoen, door dc belanghebbenden zijn overge
legd en medegedeeld. In de brochure vinden 
wij voorts eene opgave van vele gebouwen , die 
volgens het stelsel van Boyer en consorten ver
vormd zijn cn vele getuigschriften omtrent den 
goeden uitslag. Hoewel de brochure geene vol
doende gegevens bevat om over de wijze van 
verwarming een oordeel te vollen , hebben wij 
gemeend de aandacht onzer lezers daarop te moe-
ton vestigen, cn hen aan te raden, zich tot bot 
bekomen van meerdere inlichtingen tot den inge
nieur Romy te Rotterdam te wenden. 

— (lp vele plaatsen worden door do uitleidin
gen der vereeniging tot bevordering vau fabriek 
eu haiiilwerksnijverbeid en door andere corpora
tion maatregelen beraamd en gelden beschikbaar 
gesteld om verdienstelijke werklieden onder be
hoorlijk geleide naar tie tentoonstelling te Parijs 
te zenden. Wij juichen deze pogingen om do 
kennis van den werkman te vermeerderen van 
harte toe en betreuren het tlat tie hoofdstad des 
Rijks in deze zaak geen heter voorbeeld geeft. 
De Aiusterdamsclie afdeeling van de bovenge
noemde vereeniging heelt gemeend tot tlit doel 
niet te mogen medewerken en op een verzoek , 
daartoe door eene andere afdeeling gedaan , af
wijzend beschikt. Wij hadden zoo gaarne ge
zien, dat de hoofdstad hare roeping heter be
grepen en zich aan het hoofd der beweging 
gosteltl had of dat zij ten minste het goede zoude 
navolgen, als anderen haar voorbij streefden. 

Boekbeoordeeling. 

»DF. NOORDZEE VÓÓR A M S T E R D A M . " 

Eene beantwoording van vragen, gesteld 
in het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
door A . H u ë t , 1 eeraar aan de polytechnische 
school. Amsterdam. Loiiian & Verster. 

Dc vragen , gesteld in de vergadering van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs van tien 12*» 
Juni 1862 zijn de volgende: 

1". »ls het raadzaam , Amsterdam te verbin
den met de zee door middel van een kanaal 
door Holland op het smalst, aan de einden met 
sluizen gesloten? 

2". »Moet aan de verbetering van het Noord-
Hollandscli kanaal boven den genoemden aanleg 
niet verre de voorkeur worden gegeven 7 

3". «Welken invloed zou eene opene door
graving van Holland op het smalst hebben op 
den stand van het water in het IJ voor Amster
dam eu in de Zuiderzee? 

4". «Zal die opene doorgraving in stand kun
nen worden gehouden? 

5". «Op welke wijze is die opene doorgraving 

uit te voeren cn welke zouden ongeveer de 
hoofdafmetingen dier doorgraving moeten zijn ?" 

Gij zult wellicht denken, lezer! welk nut heeft 
dc behandeling dezer vragen nu nog; men is 
immers reeds met den aanleg van het kanaal 
door Holland op zijn smalst bezig? 

Mijn antwoord i s : voor de geschiedenis van 
dat grootsche werk en wegens de waterbouw
kundige redenceringeii, die het gevolg van deze 
vragen kunnen zijn, blijven de onderzoekingen 
tot oplossing dezer vragen voor Nederland van 
groote waarde. 

Wèl zijn die vragen ter behandeling in het 
Koninklijk instituut gesteld, d.d. 9 September 
1802, doch wegens een ongeliikkigon loop der dis
cussies hebben deze zich bepaald tot do bijzaken 
en ziju niet tot de kern doorgedrongen. 

De heer Huët heeft de twee eerste der vragen 
reeds beantwoord in een geschrift, getiteld : »de 
Noordzee vóór Amsterdam. Eene voorlezing ge
houden iu de afdeeling Koophandel van de maat
schappij Felix Meritis." 

In het nieuwe boekje is meer bepaald de 3 ' 
en 4' vraag ter oplossing ondernomen en is aan
gegeven hoe reeds de 5" vraag gedeeltelijk be
antwoord is en kan worden. 

Beide boekjes te zamen vormen alzoo 
heel. 

Om de belangrijkheid van het onderwerp zal 
ik in het volgend nummer van r>De Opmerker" 
nader den inhoud tier boekjes bespreken. 

een ge-

I N G E Z O N D E N . 

Aan de Redactie t 

In uw blad n". 10 heeft een schrijver zijn 
gevoelen gezegd over de wijze waarop hij meende, 
dat in de eerstdaags vacante betrekking van 
l.ands-liauwmeesler kon worden voorzien. Wij 
hebben te dien opzichte een paar denkbeelden , 
die wij naast andere wenschen geplaatst te zien. 

De dagbladen meldden ons voor eenigen tijd 
tlat er sprake van een nieuw ministerie was. 

Dat ministerie zou tien naam dragen: van pu
blieke werken. Met het oo£ op de Staatsspoor
wegen , tie waterstaatswerken, tie vele toegestane 
en nog hangende concessies, de groote plannen 
voor demping van zeeën , meren , voor het gra
ven van kanalen, het houwen van centraal- en 
andere stations, tie gebrekkige toestand van vele 
historische rijksgebouwen, het onderwijs in de 
schoone kunsten en de aanmoediging van deze, 
zal geen belangstellende en deskundige de hulp 
van zoodanig of ander ministerie overbodig ach
ten. Ieder Nederlander, die prijs stelt op eene 
doeltreffende aanwending van '.s Lands geldmid
delen en eeu zuinig beheer, zal de overtuiging 
lubben dat een deskundig en verantwoordelijk 
hoofd of minister, die door eigen oogen ziet, vele 
leemten en allengs overal ingeslopen misbruiken 
kan verbeteren. Als Zijne Excellentie moet af
zeilen op het niet zelden onbevangen advies van 
ondergeschikten, dan is zelfs ieder minister over
bodig. Of er in Nederland een minister voor 
publieke werken te vinden is, die aan voldoende 
kennis, eene hooge mate van onafhankelijkheid 
paart, meenen wij op goede gronden te mogen 
betwijfelen. Juist dien twijfel stemt ons weinig 
voor de stichting van een ministerie van pu
blieke werken. Wie zal tic minister moeten zijn .' 
Wij hoorden zelfs namen noemen! En van dat 
antwoord hangt de at of niet wcnschclijkheid af 
voor ons land, om een ministerie van openbare 
werken in te stellen. 

Wij voor ons dwepen volstrekt niet met de 
iiiinistcricn van publieke werken, die iu vreemde 
landen gevestigd zijn, en tiaar meermalen arbi
trair handelen. Niemand zal Nederland beschul
digen van tc groote haast of voorbarigheid bij 
de bevordering of betere regeling van kunst- en 
wetenschappelijke Rijks-zaken. En toch zou een 
ministerie van publieke werken, als balie be
schouwd waarvoor en waarachter de kunstzaken 
worden bepleit, goede diensten kunnen doen. 
Het zou voor het rijk zijn wat eene gemeente-
bouw-commissie voor elke stad is. Eene soort 
eigen administratie en wijsheid buiten de inwo
ners om. Een zelden deskundig wethouder vraagt 
gelden voor ontwerpen , die zijne doorgaans wei
nig deskundige commissie van voorbereiding beeft 
goedgekeurd. Geen lid van den raad, geen in
woner der gemeente verkrijgt inzage van die plan
nen. Dat is misschien uu wel zeer verstandig, 
maar het zou nog beter zijn als elk geiueente-

bouwontwerp publiek werd ten toon gesteld , en 
vrijheid gegeven daarover critiek te spreken. 

Als er nu eens een minister van publieke wer
ken in Nederland was, sou dan deze als met 
ruimere macht hekleed dan ieder wethouder van 
publieke werken niet nog meer terughoudend en 
eigendunkelijk zijn dan gene? En daarom vreezen 
wij dat een ministerie van publieke werken een 
overbodige weldaad zou zijn , en wel eens eene 
ware ramp of lastpost op het budget voor de 
vrije uitoefening der kunsten kon worden. Niet
temin mag alles niet worden geladen op het hoofd 
van één man. Bij splitsing van hetgeen genoemd 
ministerie behoorde te administreeren, komen wij 
tot de navolgende voorname departementen, als : 

lo . Het Jlijks-bouwwezcn. Hieronder zijn be
grepen al de te stichten nieuwe rijks-gehouwen en 
het onderhoud van de bestaande; liet toezicht 
op de provinciale gebouwen , in gemeen overleg 
met de provincie. 

2o. De waterstaat, belast met het maken en 
onderhouden van de rijkswegen , kanalen , sluizen, 
dijken eu maritieme werken. In dezen tak van 
bestuur kan aanmerkelijk worden bezuinigd. 

3". De 'werken der genie , als: forten, rijks-
bruggen, sluizen, versterkingen, vestingen en geen 
kazerneubouw, want zooals de militairen in Ne
derland die ontwerpen, zijn het voorwerpen van 
wansmaak en wanstaltigheid, waarvoor de Ne
derlandsche genie zich tegenover de buitenland
se he de oogen uit het hoofd moet schamen. Wij 
verwijzen naar de kavallerie-kazerne op tien bui
tensingel te Amsterdam. Deze kost niet ver van 
het half millioen gulden. 

4". Dc Rijks-spoorwegen, bruggen en con
struction, en de politie op deze. De stations-
bouw , die tamelijk eentonig en stijlloos is , be
hoorde, hoe eerder hoe beter, in anderehanden 
te worden gesteld. 

5". De herstelling en hel onderhoud van alle 
Rgks- en Provinciale gebouwen, waaraan zich 
voor kunst en geschiedenis belangrijke herinne
ringen vastknoopen. Deze afdeeling zou den 
naam kunnen dragen van: departement tot be
vordering van de schoone kunsten, de nuttige 
wetenschappen en tic onmisbare nijverheid iu bet 
koninkrijk der Nederlanden. 

Wij wenschen dat aan het hoofd van elk dei-
vijf genoemde departementen zal worden gosteltl, 
een man van erkende bekwaamheden en nauw
gezetheid, die zelf zijne ondergeschikten benoemen 
en ontslaan kan. — leder departement zal onder 
het direct toezicht staan van een raad van drie 
leden en een voorzitter, te benoemen door den 
koning, op voordracht van den ministerraad. 
De voorzitter en de leden genieten ieder f 400(1 
per jaar. Een der leden als secretaris van ieder 
departement daarenboven nog f 1000. — A l 
len krijgen restitutie van reis-, bureau- en 
verblijfkosten, naar het Rijkstaricf berekend. 
Deze raden en de hoofden van de vijf depar
tementen , vormen te zamen een Rijks bouw- en 
waterstaatsraad, en nemen besluiten in overleg 
niet den minister van binnenlandsche zaken, die de 
algemeene vergaderingen bijwoont en presi
deert. 

De instelling van de vijf raden zou dus het 
Rijk kosten /' 85,000 per jaar. De chefs van 
elk departement ieder a /' 5000, dus f 25,000 
per jaar. Maar daarentegen zouden er aanmer
kelijke sommen kunnen bezuinigd worden in den 
algemeenen dienst van den waterstaat en andere 
takken van administratie en beheer. De vijf 
departementen , die waar het noodig is , geza
menlijk of afzonderlijk arbeiden , zouden bij ge
meen overleg den lande millioenen kunnen be
sparen, wanneer zij zorgden goed ineen te slui
ten , zuinig te behecren, geen ondergeschikten 
te doen leegloopen eu de aright men" op de 
t right places" wisten te zetten. 

De minister van binnenlandsche zaken, die 
thans niet zelden op liet advies van enkele — 
niet onbevangen ambtenaren moet afgaan, zou 
dan zijne voorstellen in de Stateii-Generaal, of 
zijne besluiten kunnen gronden op die geno
men door den algemeenen raad van toelicht. 
Wij geven een en ander ten beste. 

Zuoals de stand nu i s , beamen wij het, dat 
hij niet kan blijven. 

Wij weten het, tlat cr voor do afdeelingen, 
die wij noemden, zoogenaamde adviseerendecom
mission en mannen bestaan , die al naar gelang 
hunner adviezen , door het rijk worden betaald. 
Wat hebben die adviezen , die verre reizen uit
gewerkt? Waren die commission uit onpartij
dige mannen saiiingestcld ! Ilobhen niet enkele 
hunne vrienden overal bijgeslourd ! En wat 
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werkt dut vriendenwerk 
man zijn zin krijgt en 

uit? Dat dc hoofd-
allcs juist doordrijft, 

zooals hij het, niet mathematische zekerheid 
vooraf had berekend. Zoodanige handelingen zijn 
zeer verderfelijk en stootend voor velen. De 
beantwoording dezer vragen na behoorlijk ouder 
zoek en het letten op cle resultaten, is voor een 
minister van binnenlandsche zaken van bet hoog
ste gewicht. Hij moet uit den mond van velen 
hooren, hoe de zaken, die hij bestuurt , werke
lijk staan, en daartoe zijn velerlei personen 
noodig, door hem minister aangezocht. De bouw
kunst, de waterstaat, de verdedigingswerken, 
de spoorwegen en de bevordering van kunsten. 
wetenschappen en nijverheid , moeten voor hem, 
minister van binnenlandsche aangelegenheden . 
en voor zijn departement wel van het meest in
grijpend belang zijn. Zij kunnen dan ook wer
kelijk van zijne bureaux de kern . het centrum 
en de kracht uitmaken, en bij meewerking zijner
zijds, de roem van het land bevorderen. 

Wij eindigen met de verklaring, dat wij 
zoolang tegen een ministerie van publieke wer
ken zijn. als er een geschikt ambtenaar daar
voor zal ontbreken. Wij zijn overtuigd, dat 
wijziging, verbetering, uitbreiding van de een, 
inkrimping van de andere genoemde ol' bestaande 
afdeelingen hoogst wenschelijk en dringend noo
dig i s ; en vertrouwen dat de scherpzinnige en 
billijke minister Heemskerk — vooral in deze — 
door eigen oogen zal zien , om met kennis van 
zaken, en na verkregen inlichtingen van onpar
tijdige deskundigen, het bouwdepartement des 
Rijks, en de andere hierboven omschreven af
deelingen doelt rellend te vervormen, zooals de 
tijd en de eer van de kunstvakken dit vorderen, 
en de kunstbeoefenaars, die evenmin azen op 
baantjes , als dat zij de vleierij of hun eigenbe
lang in al zijne nadeelige nuances in practijk 
brengen, — desnoods in overleg niet elkander 
aan hem minister, hetzij van hem gevraagd of 
niet — zullen noodig achten voor tc stellen. 

Onder dankbetoon aan de redactie van »Be 
Opmerker" voor dc opneming van dezen brief, 
teekenen wij ons : 

IIEil, Dienstu: Dienaren, 
A 4- B — C ». 

Plaatsruimte is oorzaak dat deze brief niet 
vroeger werd opgenomen. De redactie ziet 
vele onoverkomelijke bezwaren in bet voor
gestelde ministerie en verschilt iu deze met 
den schrijver van gevoelen. 

18IS8, cu het, zoo noodig, letten dc 
n Itovcii-lthijii eu het Pionierden 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

M u . n r i a c , H J u l i . 
Ten i t ! / 2 ure. ann liet gebouw van lu-t prov, bestuur te 

's Hage: het uitvoeren van werken en leveringen ten dien
ste van het stoomgemaal te Steeuenhoek, gemeente Har-
diuxveld, en voor het onderhoud der dnurtoe behoorende 
gebouwen als anderszins , tot en met 'M Mei 1K08. 

Ten i l' . 'jj ure, aan het gebouw vnn het |irnv. bestuur te 
's Hage: het onderhoud van het gebouw van de Hijks hoo-
gere burgerschool te Gouda, te rekenen van den dag tier 
goedkeuring van de aanbesteding tot eu met den -listen De
cember 1867. 

Ten 12 ure, ten raadbui/e te Dordrecht: het verrichten 
van eeuige herstellingen eu vernieuwingen aan de beschoei
ingen laugs 'le Hooikade, bij dc V ric se poort, eu aan bet 
Hiedijksche Veer. 

Ililisiliilï, 0 JUII . 
Tcu 11 iin-, in het koftijhuis van mcj. dc wed. Hord te 

Breda: lo. het verrichten van eenige vernieuwingen eu her
stellingen aan de Herdigtingswerkcn van de mier de Mark
en Dintel, met leverantie van de daartoe noodige materialen 
en gereedschappen; 2o. bet wegnemen door middel van uit
baggering van onderscheidene verzandingen of ondiepten iu 
gemelde rivier; cu '\o. het vegen of schoonmaken cr vau 
over bet gedeelte van den sluitboom der stad Breda tot nau 
de brug over dc Mark te Staiiddaarbuitcn, ter lengte van 
ruim 18,000 ellen. 

Woci i f l i lag , 10 J u l i . 
Iu de consist ric der herv. kerk te Drie! i het verbouwen 

.-der j w ë t g f i e . 
f y Ilonch-rrlaar, II J u l i . 

'Te i l B ure, iu ecu der lokalen van bet ministerie vuu 
. , IjïriiieiilniiilsriV zaken te 's Hage: bet maken en stellen van 

. 'den metalen bovenbouw der brug over dc Waal bij Hommel, 
V r i j d a g , I » J u l i . 

\ t ut 1'* a n n gebouw vau het prov. bestuur te 
\ '« Koscb: fcttknaken der aanlcbaau eu kunstwerken, eu het 

AWl̂  Üêele hikliiikcren eu ten deele begriudeu daarvan tus
schen den provincialen weg tc Hilvureubeek cu den provin
cialen weg van Tilburg naar He-t, onder dc gemeente Oir-
schot, ter lengte van 14,010 cl. 

T i n lO ' j j ure, aan het gebouw van het prov. bestuur tc 
Jjh44ow»Jt: bet makcu der Aanlcbaau cn Kunstwerken, en 

" hef tcu uW'le bcgriudeu cu ten deele hekliiikcreii daarvan 
tusschen d e n \ l ï i j k > « c L r van 's HcrtogcnWsch uaar Tilburg 
-under dc gemeente Helvoirt cn deu provincialen weg van 
*s Hertogenbosch, naar Haam-donk ouder de gemeente Nieuw-
kuik, fcr lengt.( vnu 88.',r> <J. 

Ten lêt ure,, aau het gebouw van het prov. bestuur te 
Arfthim: het-li-veren en verwerken van bet noodhout voor 

den winter vau 1807 
iioodkceringen lnmrs 
sche knnaaJ. 

Ten 12 ure, iu het gemeentehuis tc Sneek: bet bouwen 
ecuer school en onderwijzerswoning tc Westhcm. 

Tcu 12 ure, in bet lokaal van het ministerie van bin
nenlandsche zaken te 's Hage: de aanleg ccner Telegraallijn 
met ecu Draad van Amersfoort over Hoevelaken naar bet 
IJOO, in twee perecelen. 

Ten 12 ure, aan bet gebouw van het prov. bestuur te 
Arnhem: bet bouwen van een Kijks-telegrnnf kantoor opliet 
St. .Tausplciu ie Arnhem. 

M : i i i l i i l » K . I » J u l i 
Ten 1 1 ' 2 ure, aau het gebouw van liet prov. bestuur te 

's Hlge: het herstel van 's Kijks rivicrwerken iu de Oude 
Maas boven l'uttcrshoek, de Krab eu de I Ionische k i l , iu 
de provincie Zuid-Holland. 

'I cn 11 ' . . ure, aan bet gebouw van het prov. bestuur tc 
*s Hage: hefbestediug vnn liet wegruimen van bet wrak van 
bet in November lH-in' in liet MrotiwiTshaven*che zeegat ge
bleven Nedcrlnndsche driemitsfaehip Klisnbetb. 

Ten flf'/i ure, aan het gebonvv van liet prov. bestuur te 
'sl lage: het verlioogen cn verzwaren der dijken wederzijds 
bet kanaal van Steeuenhoek, tusschen bet stoomgemaal cn 
dc sluis aau dc Henedeu-Merwede te Steeiirnlioek, ouder de 
gemeente Ilardinweh! , provincie Zuid-1 lollaiid. 

Ten 12 ure. o]) het raadhuis tc Amsterdnin: Het dempen 
van liet gedeelte vnu den Nieuwczijds Achterburgwal, tus
schen dc Stil- cn Molstegeii, met alle daarbij komende 
werken. 

Ten i ' / a u-c, aan bet stationsgebouw buiten de WiJlcms-
poort te Amsterdam: het vergrooten cn gedeeltelijk verbou
wen van bet stationsgebouw en het maken eeiieroverVapping 
op het station te Haarlem. 

Donderdag , I* J u l i . 
Ten l O ure, in het GeincenlnndshuH van Duitland tc 

Delft: A . lo. bet verrichten van eenige voeg- cn pleister
werken anu dc gebouwen van bet stoomgemaal van der Goes, 
cu bet aldaar timmeren van eene schuur in de steenkolen-
bertrplaats; 2o, het aaiiglooiieu van het buitentalud der oos
telijke hooge boezemkade bij genoemd stoomgemaal -u iet 
gedeeltelijk nut riet beslag dekken van dit talud; .'i. het ver
richten van eenige vernieuwingen aan dc havenwerken te 
Maassluis; 4o. het aanglouirn van het liuiteutalud van ecu 
gedeelte van den Deltlnudschen Maasdijk, nabij Vlaardingen, 
over eeue leugte van 270 c l ; ao. het uitdiepen inn een ge
deelte der Noord- of Trckvlict. H. De leverantie van 201) 
lasten Hrabnntsehen of Doorniksehen steen (' De leverantie 
van 200 kub. elleu brikken of grove puin. I). Het Icroosen 
cu reinigen der boezemwateren van Delfland, in 2ö per
ecelen. 

Tcu 12 ure, anu het ministerie van binnenlandsche zaken 
tc ' s l lage: Het maken cn leveren van 200 gegoten ijzeren 
lantaariinriuen . 200 roodkoperen lantaarns, in een perceel. 

Teu 12 ure, iu ccn der lokalen van bet ministerie van 
binnen], zaken tc a H a g e : het bouwen van eene keer- cn 
schutsluis cn eenige nuderc werken bij Vlissiugen , vnu het 
kanaal door Walcheren cu den spoorweg van Goes naar 
Vlissiugen. 

Yri jd»*; , I » J u l i . 
Teu l O ure, aan bet gebouw van het prov. bestuur tc 

Middelburg: lo. bet bouwen vnn cene vaste ijzeren brug 
met steenen lnudboofileu over de Kijkswatcrlciding beoosten 
het kanaal van Neuzen, nabij het gehucht Othene; 2o. het 
uitdiepen van een gedeelte der Kijkswatcrlciding beoosten 
het kananl vnn Terneuzeii. 

Teu 12 ure, anu het loknnl van bet provinciaal bestuur 
te Zwolle: net bouwen van cene keersluis on het verlengde 
gedeelte der Lnttcr hoofdwijk , zijtak no. VIII der Dedeins-
vaart. iu het Amcrvecn. 

HouderdaR . 2A J u l i . 
Ten 12 ure, nan bet ministerie vuu binnenlandsche zaken 

te 's Gravenhage: Het maken cn stellen vau eene ijzeren 
kap op het station Zwolle van den spoorweg vnn Arnhem 
naar Leeuwarden. 

Ten 12 ure, in een der lokalen van het ministerie van 
hinnenl. zaken te *B Huge: het maken, leveren eu Opstellen 
van 12 draaischijven vnn 4.80 Ned. el middellijn. 

Tcu 12 ure, iu een der lokalen vun het ministerie vnn 
binnenlandsche zakeu te 'sllage: het maken vau cene loods 
op het station te Zwolle. 

Y r i j t l i i g , 2 H J u l i . 
Teu 2 ure: in bet gemeentehuis te Knpclle, prov. Zee

land: Het verbeteren , begri luien cn onderhouden van den 
weg, loopende van den bestaanden grindweg te Kversdijk, 
van nf de hofstede, bewoond door M . Hruinooge, over den 
oudcu dijk naar de grens van 's Gravenpolder, tot aan den 
eersten hoek van den Heergeertspolder, lang 1850 el. 

D o n d e r d a g , 1 Aug. 
Ten 12 ure, iu een der lokalen van het ministerie van 

biunenl. zaken tc 's l lage: de levering vnu tien duizend 
ton spoorstaven met eindverbindingen , iu twee perecelen , 
en van honderd ton haakbouten, in een perceel. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op 27 Juui te 'sllnge: lo. het maken van de vijzel-op

leiders en het gebouw voor bet benedenstoumgcmnal met 
vijzels cn verder bij behoorende werken in deu ringdijk langs 
den zuid-oostelijken oever der plassen, even beoosten tien 
Oostkade in de gemeente ('apellc nan deu Ussel , provincie 
Zuid-Holland; 2o. het Hinken, leveren, vervoeren cu op
stellen vau een stoomwerktuig, voor het sub lo. bedoelde 
benedcngeinnal. Vour no. 1 waren negen billetteu ingeko
men. De miuste inschrijvers waren dc heeren h. Brand, en 
C. vnn der Mejiden, te Giesaendam, voor f 92,800. Voor 
no. 2 waren tien biljetten ingekomen. De minste inschrij
vers waren de heeren II. Ti lkiu Mantchoucn (,'omp., te Luik 
voor ƒ26.990. 

Op 2 9 Juni te Middelburg: herbcsteding vuu het 2e cn 
24c perceel vnn dc verbetering eu het onderhond der ge
wone aarde-, kram-, rijs en stceuglooiingsw erken aan dc 
zeedijken der eulainiteuse polders. Van bet le perceel is 
aannemer geworden dc heer M tic Vriend tc Horsscle, voor 
ƒ 1 7 , 4 0 0 en van het 2e de lieer J . v. Male Dz. te Hrcskcns, 
voor ƒ 15,.'1"4. 

Op' 1 .Juli te 's l lage: bet uitdiepen en verbrecden vau 
vier gedeelten van de rivier den llollandsehcn Ussel , nabij 
Goudn en Moordrecht. Daarvoor waren zeven biljetten van 
inschrijving ingekomen en wns de minste inschrijving die 
van den heer Thijs Klein, te Sliedrccht, voor /1723 . 

Daarna werd aaubestiedi het wegbreken van dc vustc 
bouten brug over dc Gieit liggende iu den Kijks grooten 
weg der le klasse nu. ."> cn het daarvoor iu tic plaats bou
wen van eene ijzeren ophaalbrug met houten onderbouw, 

waterkeering cn aanhooren, alsmede liet onderhouden van 
die werken tot uit. December 18fi7. Daarvoor waren zes 
biljetten ingekomen en was de minste inschrijver de heer 
C . Pauuevisch , te Oudshooru , voor • ,'i| l l . 

Op 4 Juui te 'sGraveiihage: lü . het maken van het 
spoorwegstation te Nieuweachans, met daarbij behoorende 
werken cn gebouwen; minste inschrijver de heer T o o l , te 
Woguum, voorf 898.900; — 8o. het bouwen van 91 wachters-
woningen op den spoorweg Hergcn-op-Zooin—Goes; minste 
inschrijver de heer Oostcriuau, tc Hreda, voor ƒ UO.fiGO. 

Advertentiën. 
B E C K E R &, BUDDINGH 

te ARNHEM. 
Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen

ten voor den W A T E R S T A A T , D B G E N I E , D E N A A N L E G 

V A N S P O O R W E O E N en O P K N I I A R K W E K K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

FOLKERS & C°, 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N U E 

J l ani u n u n , i L , M I I \ \ j i i i f . ! i r ( . ( L H I I T E I I i 
te T i < ) N D E I V . 

Ransome's kunstzandsteen voor Bouw
kunstige Versieringen, BAI. I 'STHADEX, KAPI 
T E E L E N , iCOXSOLEX. F R I E Z E N , enz.: alsmede 
VAZEN . FONTEINEN , GEI l ENKTEEK EN E X , 
S T A N D B E E L D E N , (Hl AFTEEK ENEN enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig: teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge
geven, eu naar over te leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de verbinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk , die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N , TERRA
COTTA , K A L K - , PORTLAXD-CE.MENT-BEPLEIS
TERING , enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoniing 
van Steenkleuren zijn verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

IriOSAIK-Ï^ËGËÏA 
(4üelink ken steen. IVmuirh fabrikant.) 

Dessins en monsters zijn in verschillende 
kleuren voorhanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel-HÖtel (vestibule), 
voor den Huize «Kersbergen'' te Zeytt(warande) 
en vele particuliere gebouwen. 

Adres FOLKERS & C". te Amsterdam. 

Bij de Boekhandelaars L. V A N HAKKENES & C°. 
te Amsterdam zijn op franco aanvrage verkrijgbaar: 

ZES PLATEN UIT HET ALBUM, 
Derde deel, 

Verschenen onder Redactie van 
J. H L E L I M A N 

A R C H I T E C T T K A M S T E R D A If. 

I. VOGELHUIS van den heer J. I'. M E T S E -l ' l . 

LAAR. 
PI, 

G. T 
PI. 

van i 

PI, 
I.1TII 

PI 
van 

II. GEBOUW: UUrajeetum, van den heer 
. M l l E I . E l lE l tUVEI . i l . 

UI. GEBOUW DER ZIEKENVERPLEGING, 
len heer I. II. L E I . I M A N . 

IV. AANLEGPLAATS-STOOMBOOT cn PO
LBUREAU, van den heer E. M O I . E M A N S . 

V en VI. MUZEUM Koning Willem de Derde, 
len beer J. II. L E L I M A N . 

Prijs d r i e d u l d e n . 

Bij MARTINI'S N1.IIIOFF, te 's Gravenhage, en 
I). A. T H I E M E , te Arnhem, ziet het l icht : 

H E T I J Z E R , 
meer bepaaldelijk beschouwd als grondstof, be

stemd tot vervaardiging van vuurmonden door 

A . K . I t K I ' T I I E I I . 
Kapitein der Artillerie. 

Uitgegeven op last van bet Departement van Oorlog. 
Boy. 8vo. 'Jij blz. Met 5 platen. Prijs ƒ1. '20. 

Tweede jaargang. P. 28 

Vrr.icbijDl geregeld iedi-n-n Ziterdig hij 
II. A . T H I E M E te A r n h e m . 

I'rijs per :t Minden [nut» p.p. / l . f i ' i . 

13 Juli 1867. 

Hen abonneert zich ioor een j i i r g a n g . 
Adrerlentiei kisten / -.20 per gevunen regel 

e l ƒ - . 4 5 I H I legel e l ee» \ ° . 

Arnhem hij D. A. TIIIEME.-Iloofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C». te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN", II&EMEURS, EABRIKAFTEÏÏ, AAMEMEB.S & WMKBAZM. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A " N G E N D T J G r z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBDHGII, C. J. VAN DOORN, J. (ï. VAN' GENDT Jr . , J . H . LELDIAN, II. LINSE, S. E. W . R00RDA VAN ETSING A, H . P. VOGEL. 

Z E L F W E R K E N D E TOESTEL TOT HEI' VER
KRIJGEN V A N EENE A F W I S S E L E N D E E X P A N 
SIE OF UITZETTING BIJ STOOMWERKTUIGEN, 

door 
Joil.N T l i F . M P E R , le Philadelphia. 

De hierbij gevoegde liguur stelt cene eigen
aardige inrichting van deu iniildelpuntvliedenden 
regulateur voor, waardoor men iu staat is op 
doelmatige wijze de toestrooiiiing van stoom naar 
de scbuifkast van het werktuig te regelen. De 
uitvinder stelt zich ten doel door deze inrichting 

E i : 

bet werktuig onder zekerder controle te stellen 
dan door de gebrekkige verbinding van den re
gulateur met het register mogelijk is , zoodat 
de regelmatige gang van het werktuig steeds 
behouden en buitendien ook nog eene betere 
werking van den stoom , alzoo eene besparing aan 
brandstol' verkregen wordt. 

F'ig. 1 vertoont in perspectief de inrichting van 
de toestellen tot bereiking van het aangeduide 
doel: l ig. 2 stelt het eigenaardig geconstrueerde 
register voor, welks huisje op de scbuifkast M 
van den cilinder der stoommachine bevestigd is 

. 1. 

Fig. 2. 

In F ig 1 dient het stuk A , dat aan de zoo 
even vernielde kleppenkast verbonden is , tot dracht 
van de spil B van den regulateur. 

De regulateur zelf is eigenaardig geconstrueerd 
gelijk uit de liguur te zien is. Uit de spil van den 
regulateur steken namelijk twee horizontale ar
men C ui t , die er kruisvormig op zijn geplaatst; 
op deze armen schuiven de doorboorde bollen D 
been en weder door middel van een' daaraan 
gegoten bals II en deze bollen zijn bovendien nog 
met twee armen verbonden aan cene door de 
holle regulateiirsspil B gaande schuifstang F , die 
van onderen een wigvormig stuk G draagt. Aan 
de spil is een kegelvormig getand rad verbon
den , dat in een tweede getand rad grijpt, het
welk in het draagstuk A is aangebracht, en door 
de rol E , waarom riemen geslagen zijn, in be
weging wordt, gebracht. 

Bij de omdraaiing van de regulateurs-spil gaan de 
langs de armen C glijdende bollen naar buiten , ter
wijl daarbij de middelpuntvliedende kracht den 
tegenstand van de hij H zichtbare spiraalveeren te 
overwinnen heeft, die de hollen uaar de draaiingsas 
trachten te trekken. De beweging van de bollen 
werkt op de .schuifstang F en de daarmede ver
bondene wig G , die , gelijk uit de figuur te zien 
is , bij het naar buiten gaan van de bollen daalt, 
terwijl zij stijgt, als de middelpuntvliedende 
kracht wordt overwonnen door de spanning van 
de spiraalveeren, waarmede de bollen verbonden 
ziju. 

Als de wig 0 daalt , werkt zij tegen twee 
hefhoonien of vingers , l , die met eene oscillee-
rende as K verhouden zijn , welke laatste iu be
weging wordt gebracht door de trekstang i) van 
een vceiitriek, dat op de as van het drijfrad der 
machine is bevestigd. De vingers J zijn elk van 
een uitstekende stalen tand voorzien, en vallen 
tegen de uitstekende deelen, die ter wederzijde 
van den Kop N van de klepstang O ziju aange-
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bracht; de overbrenging van beweging geschiedt 
door de hefboomen of vorken die langs dezen kop 
op- en neervlijden. Zonder verdere toelichting is 
het nu duidelijk, dat de werking van de vingers 
J op de klepstang door de plaatsing van de wig 
ti wordt gewijzigd; dc laatste dringt bij haar da
len de vingers, die met cene in de figuur zicht
bare veer tegen hare zijvlakken gedrukt worden, 
van elkander en vermindert het grijpen der tan
den L op den kop N der klepstang O. Daalt de 
wig G tot zekere grens naar beneden , dan dringt 
zij dc vingers J zoover uiteen , dat zij de klep
stang niet meer vatten kunnen, en deze daalt dan 
zoover, dat dc klep den stoom geheel van de 
schuifkast afsluit. Dc kop X van de klepstang 
wordt overi- gens door eene in de figuur even
eens zichtbare geleiding gehouden. Deze geleiding 
is van onderen met kurk gevoerd, opdat dc neer
gaande klepstang niet opsla cn alzoo de geregelde 
wering verstore. 

In hoeverre door de beschrevene inrichting 
eene werkelijke afwisselende uitzetting of expansie 
van den stoom kan verkregen worden, zal door 
eene nadere beschouwing van de wijze, waarop 
de daartoe betrekkelijke deelen werken , volkomen 
duidelijk worden. 

De inrichting van destoon.klep, die in de plaats 
van het gebrekkige register is aangebracht, wordl 
door figuur 2 voorgesteld. Dc klep is geheel 
ontlast en geeft het voordeel, dat zij niet door 
opspi ingen een onaangenaam en storend geraas 
veroorzaakt. De snelle zakking en de nauwkeu
rige werking van de klep wordt door eene aan 
de klepstang van boven aangebrachte veer (fig. 1) 
verkregen. 

Eindelijk kan de snelheid van het werktuig 
op eenvoudige wijze door de verschuiving van ecu 
bolvorn ing gewicht P langs eenen hefboom, die 
op de wig G werkt, gewijzigd worden. Wordt na
melijk het gewicht P omlaag of naar het vrije uiteinde 
van den hefboom geschoven, zoo wordt daardoor 
de wig G met eene grootere kracht dan vroeger 
naar boven gedrukt, cn er is cene grootere wer
king van de middelpuntvliedende kracht noodig 
om de wig G naar beneden te schuiven en de 
stoom van dc schuifkast af te sluiten ; ten ge
volge hiervan zal het werktuig in dit geval met 
meer snelheid rondloopen. Schuift men daaren
tegen het gewicht P naar de zijde van het druai-
ingspunt van den hefboom, zoo zal de machine 
langzamer gaan. In gewone gevallen, waarin het 
werktuig, slechts met standvastige snelheid moet 
arbeiden, is het gewicht P niet noodig. 

Heeft men den toestel eenmaal voor zekere 
snelheid der machine ingelicht, dan zal de 
regulateur steeds zóó werken , dat deze snelheid 
behouden blijft, terwijl hij bij eiken zuigerslag 
de tocstrooming van den stoom naar dc schuif
kast zóó regelt als tot het onderhouden van die 
snelheid noodig is 

De Scientific American, waaraan wij afbeel
ding en beschrijving van dezen zeer vernuftig 
uitgedachten toestel ontlccnen , deelt mede, dat 
tc Philadelphia en in den omtrek reeds meer 
dan honderd zulke regulateurs in werking zijn cn 
in de practijk zeer voldoen. 

Voor den toestel is overigens in Amerika oc
trooi verleend aan den uitvinder; verdere me
dedeeling daaromtrent wordt gegeven door John 
Tremper, te Philadelphia, n". 310 , North Third 
Street, of door E . Weston, Vulcan Foundry, 
Buffalo. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
Het gebouw, dat den naam van Royai-Albert-

Hall zal dragen en in Engeland ter eere van de 
nagedachtenis van den prins-gemaal wordt opge
richt, zal elf maal grooter zijn dan de schouw
burg van Drury-lane, acht maal grooter dan 
Westminster-Hall, en zoo ruim en hoog, dat 
eene gewone kerk daarin zou kunnen staan, 
zonder dat de spits van den toren aan de zolde
ring zou raken. 

B I N N E N L A N D . 

Z. M. heeft aan H. F. Fijnje van Salverda, 
eervol ontslagen inspecteui van den waterstaat, 
een pensioen verleend ten laste van den Stapt 
ten bedrage van /"2GG0 'sjaars. 

D e l f t , 15 Juli . Heden is de uitslag der examens 
tot verkrijging van het diploma als civiel inge
nieur, werktuigkundig ingenieur en technoloog 
bekend gemaakt. 

Van de 10 candidaten voor het diploma van 
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civiel ingenieur zijn 12 aangenomen en 4 afge
wezen. Het diploma zal worden uitgereikt aan 
de heeren : I. .1. Brevet, C. de Bruijn, A . N . J . 
van Hees, W . F. Heskes, S. J. J. Kam, P. II. 
Kemper, D. A . Wittop Koning, C. J. Kool, E. J. J . 
Kuindcrs, II. ( i .Lorch, G. Rijperman, P.H.Schoute. 

De drie candidaten voor het diploma van werk
tuigkundig ingenieur de heeren G. L . Schim van 
der Loell ' , A . L . H. Obreen, C. A. Scheltema, 
hebben een voldoend examen afgelegd en het 
diploma voor technoloog, waarvoor 3 personen 
zich hebben aangemeld, is verkregen door den 
heer J. 0. van Marken, Jr. 

Amsterdam. De algemeene vergadering van 
de Maatschappij van Bouwkunst zal plaats hebben 
op den 7 d e " en 8"'" Augustus a. s.. terwijl de 
tentoonstelling van teekeningen, ontwerpen, mo
dellen en plaatwerken zal geopend worden op 
den 5 l l c " te voren. 

— In de jongste zitting van den Haagschen ge
meenteraad heeft de voorzitter, op eene vraag, 
door den heer Kerkwijk gedaan, geantwoord, dat 
nog dit jaar de aanbesteding van het monument 
in het Willemspark op te richten (ter herinnering 
aan de gebeurtenissen van het jaar 1813) zal 
geschieden. 

Leeuwarden. Dc gemeenteraad heeft den 
4' l r" dezer besloten de gemeentelijke gasfabriek 
trapsgewijze geschikt te maken tot eene jaarlijk
sche productie van 900.000 kub. ellen gas. De 
kosten dier uitbreiding zullen f 147.500 beloopen. 

Boekbeoordeeling. 

DE NOORDZEE VOOR AMSTERDAM. 

Eene beantwoording van vragen, gesteld 
iu het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
door A . I luë t , leeraar aan de polytechnische 
school. Amsterdam. Loman & Verster. 

[Verruig can bladz. i\3.j 
De heer Iluët bespreekt in het eerste boekje, 

verschenen in 1802 te Amsterdam bij P. N . van 
Kampen , de twee eerste vragen, namelijk : 

1". Is het raadzaam, Amsterdam te verbinden 
met de zee dooi- middel van een kanaal door 
H o l l a n d op het smalst, aan dc einden met slui
zen gesloten ? 

2". Moet aan de verbetering van het Xoord-
llollundsch kanaal boven den genoemden aanleg 
niet verre de voorkeur worden gegeven 1 

Bij dc beantwoording worden deze vragen dooi
den heer Iluët hoofdzakelijk uit twee oogpunten 
beschouwd. 

a. uit een haiidclsoogpunt ten opzichte van 
Amsterdam ; 

ft. uit een veiligheidsoogpunt ten opzichte van 
Holland. 

De heer Iluët bespreekt eerst de vereischtcn, 
waaraan een waterweg moet voldoen, om den 
zeehandel eener groote stad te ontwikkelen en 
de concurrentie vol te houden met de voornaam
ste handelsteden van Europa ; op tamelijk goede 
gronden toont hij aan, dat die waterweg moet 
zijn «eene vrije gemeenschap" van voldoende 
diepte en breedte, ten einde de uit zee aanko
mende schepen ongestoord tot voor de stad te 
brengen, om daar op de rcedc te ankeren of 
eene veilige ligjdaats in de dokken te nemen. 

Het spreekt van zelf dat, hoe gemakkelijker 
en hoe veiliger het binnenkomen der schepen is, 
hoe meer zulk cene haven bij voldoenden handel 
zal gezocht worden. 

Het is buiten allen tegenspraak, dat zulk een 
waterweg het meest den handel zal baten. 

Verder vestigt de heer Iluët terecht de aan
dacht op de kleine afmetingen, die voor de nieuwe 
verbinding van Amsterdam met de zee doormid
del van een kanaal aan de einden met sluizen 
gesloten, zijn voorgesteld. 

«Terwijl de nieuwe vaarweg van Rotterdam 
naar zee cene breedte verkrijgt van 350 i i 400 
el vóór ile stad, toenemende tot 900 el aan 
den mond, schijnt het voldoende geacht te wor
den, Amsterdam, eene zoo groote handelstad, in 
verbinding te stellen met de zee door eene nauwe 
vaart slechts 00 ellen breed, met een mond 
van niet meer dan 200 el wijdte." 

De sluis aau de Noordzee zal 18 el wijdte be
komen. 

Daarna bespreekt de heer Huët de voorhaven, 
die volgens zijn gevoelen bij onstuimig weder 
geene veilige ligplaats voor de schepen zal zijn; 
de opzanding der voorhaven, de stoornis in het 
schutten bij stormweer, de stoornis bij drukke 

vaart, het tijdverlies en de groote kosten, om het 
schip verder door een nauwe vaart naar Am
sterdam te brengen, de onzekerheid vnn in- en 
uitzeilen en vervolgens het gevaar waaraan de 
Noordzeesluis zal blootgesteld zijn bij stormweer 
cn ten gevolge hiervan het achter gelegen land; 
hij komt tot de gevolgtrekking dat eene schutting 
van 18 el wijdte daar tc plaatse geen veilige 
waterkoeling i s , waar dan ook volgens den heer 
Duet de dijken der ontworpen kanalen hoog ge
noeg zijn voorgesteld om bij bezwijking der sluis 
tot veilige waterkeei ïng te dienen. 

Op grond van de belemmering voor den han
del , dc kleine afmetingen en de onveiligheid 
der waterkcering, komt de heer Huët tot een 
ontkennend antwoord der vraag. 

Het is echter niet bewezen dat de opgegeven 
afmetingen niet vergroot kunnen worden en dat 
de onveiligheid niet kan worden weggenomen. 

Het N o o i ' i l - l l o l l a i i d s e b kanaal, ontdaan van vele 
zijner bochten en al ziju sluizen uitgenomen bij 
de eindpunten, behoorlijk verdiept en verbreed, 
zou cene zekere verbetering zi jn, doch geene 
afdoende. 

De beer Huët geeft de voorkeur aan de ver
betering van het Noord-Hollandsch kanaal boven 
den aanleg der verbinding van Amsterdam met 
dc Noordzee door middel van een kanaal door 
Holland op het smalst aan de einden met sluizen 
geeloten. 

Het tweede boekje, nu onlangs bij Loiuan Sc 
Verster te Amsterdam verschenen, behandelt 
meer of minder uitvoerig de andere vragen, na
melijk : 

3o. Welken invloed zal cene openc doorgra
ving van Holland op zijn smalst hebben op den 
stand van het water in het IJ vóór Amsterdam 
en in de Zuiderzee? 

Deze is stellig de moeielijkst te beantwoorden 
vraag. De heer iluët behandelt haar voor een 
gedeelte wat te vluchtig; hij neemt zonder rede
neering van eenig belang aan , dat de hoogte van 
vloed en eb thans te Wijk aan Zee waargenomen, 
na de doorgraving te Amsterdam ook zoo zal 
zijn. Hij weidt dan verder uit over de daar
door komende gewone waterstanden, en zegt dat 
deze niet schadelijk voor de scheepvaart, doch 
voordcelig voor de verversching van Amsterdam 
en voor de afwatering in het algemeen zul
len zijn. 

De heer Huët gaat dan over hoe het vermoe
delijk zal gesteld zijn met de hooge waterstan
den in het IJ vóór Amsterdam en in de Zuider 
zee; hij weidt daarover zeer lang uit cu haalt 
ziju resultaat hoofdzakelijk uit de waarnemingen 
bij het Texelsche zeegat gedaan. 

Hij komt tot het resultaat, dat het openen 
van een zeegat bij Wijk aan Zee de waterstanden 
bij stormweder en hoog water veeleer zat verla
gen dan verlioogen en in dit opzicht wel voor
deel , maar geen nadeel kau aanbrengen. 

Ik ben van meening, dat vele der redeneerin
gen over de vermoedelijke waterstanden geen 
steek houden. 

Thans wordt de Zuiderzee bij aanhoudenden 
N . W . storm vol gezet door de zeegaten bij 
Texel , Vlieland, enz.; wanneer men nu bij Wijk 
aan Zee «o<7 een zeegat maakt, dat dus ook 
meewerkt om de Zuiderzee vol te zetten , dan 
is het niet duidelijk , dat daardoor de hooge 
standen eerder zullen verlagen dan verlioogen. 

4". Zal die opene doorgraving iu stand wor
den gehouden? 

Deze vraag is ook weer eene van die moeie-
lijke. De heer Huct geeft den grondslag dei-
berekening, waarop men vermoedt, dat het gat 
aan den hoek vau Holland zal diep blijven en 
hij vestigt tevens de aandacht op dc aanzienlijke 
diepte van het Texelsche zeegat. 

Het te openen zeegat zal echter wellicht niet 
in dezelfde omstandigheid verkeeren als dat aan 
den hoek van Holland en te Texel. 

Vooreerst heeft het gat bij den hoek van Hol
land eene rivier achter z i ch , namelijk de Lek , 
en ten tweede is het zeegat bij Texel van zeer 
geringe lengte, en, zooals de heer Huët opmerkt, 
aan langzame verondieping blootgesteld , welk 
gevoelen ik niet deel. , 

Naar mijn inzien moet eerst door verzameling 
van vele cn nauwkeurige waarnemingen en juiste 
bcoordeeling aangegeven worden de vermoede
lijke waterstanden op verschillende tijdstippen 
onder verschillende omstandigheden in het IJ en 
dc Zuiderzee, als ook de plaats van dc kente
ring van het getij. 

Valt deze kiintering ergens in de Zuiderzee 
tusschen Hoorn—El burg, Marken—Harderwijk , 

dan kan aangetoond worden, dat gelijkmatige 
diephoiidiiig over zekere breedte in het nieuwe 
zeegat mogelijk is. Valt de kentering dikwijls 
nabij Amsterdam of Zaandam, dan kan aange
toond worden, dat de diephouding onregelmatig 
zal zijn, wellicht niet voldoende. 

Dc mogelijkheid echter van te groote cn zelf 
verontrustende diepte wordt niet besproken. 

5". Op welke wijze is die doorgraving uit te 
voeren cn welke zoude ongeveer de hoofdafmc-
tingen dier doorgraving moeten zijn? 

De heer Huët behandelt deze vraag, door te 
zeggen: »wat het eerste gedeelte betreft, daarop 
kan het antwoord wel niet anders luiden, dan 
dat de uitvoering zou behooren te worden toe
vertrouwd aan een Ingenieur, die bereid was 
zich voor de goede uitkomst van het werk ver
antwoordelijk te stellen en dat hem dan de 
noodige triddelen ter beschikking moesten wor
den gesteld , die voor de uitvoering worden ver
eischt." En wat het tweede gedeelte der vraag 
betreft, dit werd beantwoord »door dc uitgave 
van eene Kaar t , getiteld: »»De Noordzee vóór 
Amsterdam. Ontwerp eener vrije verbinding 
van Xederlands hoofdstad met de Noordzee, 
door A. Huët Civ. Ing., Amsterdam 1803."" 

Deze beantwoording is niet practisch. 
Men zou kunnen vragen: wat beteekent de 

verantwoordelijkheid van een Ingenieur, wanneer 
het werk tegenvalt, een werk, waarmede vele 
inilliocncn gemoeid zijn? Ik geloof ook niet, dat 
het de bedoeling is geweest tot de oplossing op 
deze wijze te geraken. 

Mij dunkt men heeft meer bepaald willen we
ten : zal de uitvoering geschieden door het Rijk 
of door eene Maatschappij 1 Zal men eerst eene 
smalle geul graven en dan den stroom laten wer
ken ? Waar blijft dan het Llwaarts gevoerde 
zand ? In een woord , men verlangde, dunkt mij, 
eene beschrijving der hoofdzakelijk te verrichten 
werkzaamheden op dc verschillende tijdstippen 
en den invloed van deze te kennen. 

Tevens zou men kunnen zeggen : de afmetingen 
op de kaart kunnen wel bij benadering de juiste 
zijn, maar waaruit, blijkt dit ? 

Ik kan mij met vele der redeneeringen van den 
heer Huët niet vereenigen ; toch moet ik opmer
ken, na kennis te hebben genomen van het voor
gevallene in het Instituut van Ingenieurs in 
1802, dat dc quaestie van open of gesloten door
graving naar het mij voorkomt beter, of liever 
had moeten onderzocht worden , want waarlijk, 
dit is niet gedaan. 

Het is , dunkt mij , voor een ieder klaar, dat 
eene open doorgraving , die voldoende diepte cn 
breedte zonder ongewoon gevaar voor Holland 
onderhoudt, oneindig beter i s , dan een gesloten 
doorgraving n.et al hare belemmeringen. — 
Dat zulk eene doorgraving onmogelijk is , is niet 
bewezen cn niet op goede gronden afgekeurd. 

Zelfs zijn geene voldoende vergelijkende redenee
ringen gegeven, waaruit blijkt, dat cene geslo
tens doorgraving betrekkelijk beter is dan eene 
opene doorgraving. 

Het spreekt, dat bij zulke bcoordeeling de aan-
legkosten, waarvan de heer Huët niet gesproken 
heeft, vergeleken met de behoefte en het te ver
wachten nut eene zeer groote rol spelen en ook 
deze zijn nergens in ernst voor de opene door
graving behandeld, tenzij men de bekende even
redigheid van den inspecteur Conrad hiervoor 
wilde laten doorgaan. 

De geheele zaak vordert opzettelijk onderzoek 
door onpartijdige, kundige en ernstige mannen , 
die het welzijn van Nederland behartigen; want 
waarlijk eene iu allen deele goede opene door
graving te verkrijgen door een aanlegkapitaal 
evenredig aan het te verwachten nut en aan de 
behoefte, zou een zegen voor Nederland zijn. 

II. v. M . 

I N G E Z O N D E N . 

Het station Zwolle zul overdekt worden niet 
een ijzeren knp en dc besteding daarvan is ge
annonceerd op 25 Juli e. k. 

Waarnaar zou men eerder zoeken bij het in
zien van een dergelijk bestek dan naar de be
paling der lengte en spanning van dc kap, maar 
dat is hier een nutteloos werk ; het cenigste 
wat daarop betrekking heeft vindt men in § 5 , 
waar eenvoudig staat vermeld , dat dc aannemer 
verplicht is zich van de afmetingen van den on
derbouw te verzekeren: 

Meerdere voorzichtigheid van eene directie om 
zich niet verantwoordelijk te maken is niet denk
baar en zou (met terzijde stelling van de slechte 
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zijde) zijne goede zijde hebben, ware het niet 
dat in § 3 dn lengten van nokbalken enz. om
schreven zijn, dat hier eene groote inconsequen
tie is. 

Wij kunnen dus de verzwijging der hoofdina-
ten niet motiveeren, want gesteld dat die aan
gegeven waren , dan kan de aannemer even goed 
als nu verplicht worden zelf te meten. 

Verder vindt men voor de ijzerwerken geene 
monsters bepaald , alléén het plaatijzer moet 
overeenkomen met Belgisch ijzer No. 3 cn overi
gens worden b. v. voor het getrokken ijzer eenige 
uitdrukkingen a ls : vezelig, zacht, niet breukig, 
enz. gedaan, terwijl voor de leverantie van eenige 
hardsteenen in § 1 4 wordt bepaald dat die naar 
een monster moeten geleverd worden. 

Volgen § 1 6 moeten het gegoten ijzer bij za-
mendrukking eene belasting van 0,5 pond en bij 
uittrekking van 12 pond per vierkante streep 
weerstaan. De sterkte van het gegoten ijzer zal 
dus te Zwolle grooter zijn tegen uitrekking dan 
indrukking. 

Wij sluiten met den wensch dat de fabiijkan-
ten bij dc dinging naar deze aanbesteding even
als de directie de noodige voorzichtigheid tegen 
verantwoordelijkheid zullen in acht nemen en 
vooral de duimstokken aan eene herijk zullen 
onderwerpen , alvorens die geheime maat van de 
kap over het station Zwolle op te nemen. 

Een ijzerfabrijkant. 

Aan den heer Redacteur! 

Een altijd warm kunstvriend las in uw no. 23 
met belangstelling de redevoering van »J3, uw 
protestantsclie ubonné." Hij waardeert de po
gingen van den rechter mr. Versfeit, ten einde 
voor de herstelling van St.-.lan te 's-llertogenlioscb 
wat fonds te krijgen, maar vraagt zich op streng 
roomsche gronden af, of dat werk van nationaal 
kerk- en kunstbclang is ? De St.-Jan is een fraai 
gebouw, aanvankelijk voor de katholieken gesticht. 
Dc heer Hesemans heeft dat gebouw siet al zijn 
merkwaardigs, legenden en gebreken omschreven, 
en het is naar aanleiding vau enkele niet vleiende 
mededeelingen in dat boek voorkomende, dat 
zich de protestanten buiten dc restauratie van den 
St.-Jan moeten houden , en dc katholieke Bosschee 
geestelijkheid en kerkbesturen wel zullen doen tc 
zorgen dat de St.-Jans kerk wordt hersteld en 
verbouwd naar de regelen van haren eigenaardigen 
bouwtrant. In St.-Jan zijn verschillende stijlen 
zoo duidelijk te bespeuren , dat het een wanklank 
is , bij dit gebouw over harmonie tc spreken. De 
geestelijke tevens Wandalistische heeren, die de 
Jubé in St.-Jan eerst publiek aanvlogen en daarna 
zelf— bij gebrek aan een hun voldoend bod — sloop
ten, hebben volstrekt geen recht op den dank 
van het kunstlievend deel des volks. Daarbij 
komt nog, dat de stijl waarin St.-Jan is gebouwd, 
tot de overlevering behoort, cn het geenc alge
meene zaak i s , voor dezen stijl — bij uitzonde
ring — offers te gaan vragen of te brengen. 
St.-Jan behoort hersteld tc worden, maar liefst 
voor het geld van hen , die er belang bij hebben 
en nooit een penning zouden bijdragen tot het 
voltooien der vele kerken en torens, die zij in 
den steek hebben gelaten , en sedert eeuwen door 
hunne protestantsclie broederen, zoo goed als 
kwaad het kon , in gebruik cn goed onderhouden 
ziju. In ons klein landje zijn sedert eenige jaren 
millioenen besteed voorden bouw van vele nieuwe 
katholieke kerken, die allen te saam in kunst
waarde lang niet halen bij den St.-Jan; maar die 
millioenen heeft men weten te verkrijgen, zonder 
zelfs in het openbaar een beroep te doen op de 
algemeene liefdadigheid der katholieke broederen. 
De katholieken spaarden niet lang geleden voor 
paus Pius over de driemaal honderd duizend 
gulden, en zij zouden hunne oudste, fraaiste moe
derkerk laten ineen storten? Dat mogen wij niet 
verwachten en dat zal niet gebeuren , omdat ieder 
mensch, ieder leek cn geloofsgenoot eergevoel 
heeft voor de zaken die hem aangaan. Als un 
de heer Versfeit of de heer B. dat eergevoel eerst 
wat hadden opgewekt, alvorens zich aan ccne 
kleine onbeleefdheid schuldig te maken door de 
protestanten in eene zaak der katholieken aan te 
roepen, alvorens te oordeelen over de mate der 
katholieke belangstelling voor de herstelling van 
den St.-Jan tc 's-IIertogenbosch, dan zou men, wan
neer die bleek onvoldoende tc zijn , dat voor de 
eer van het geloof niet tc hopen i s , tot andere 
en betere middelen zijne toevlucht kunnen nemen. 

Maar om te zeggen cn tc verzoeken: protes
tanten draagt gij bij tot de herstelling van St.-Jan; 
er is geld noodig, en niet mee te deelen, wat 

de uitkomsten zijn van de aanvragen tot hunne 
katholieke broederen gedaan , dat mag zeer vreemd 
en veel gevergd lieeten van de kerk hoofden en 
de katholieken in het welvarende en rijke 's-ller-
togeubosch. 

Onze theorie is deze: eerst vermolmde of ver
weerde kerken netjes in orde brengen en dan 
daarna nieuwe bouwen, He katholieken in Nederland, 
waarvan er enkele zich heel wat op hun kunstzin 
en liefde voor de kunst laten voorstaan, doen of 
geven blijken van juist het tegenovergestelde te 
willen. Zij bouwden in 's-Bosch eene nieuwe kerk, 
en laten dc oude St.-Jan aan haar lot over. Op 
welke grond de St.-Jan een nationaal kunstge
wrocht, een wonderstuk, een niet overtroffen ge
bouw i s , wordt nergens vermeld. En ondanks 
dat kunstmatig opwinden en gevoelig op de pauken 
slaan, is de St.-Jan ccne volledige herstelling 
waard en dubbel waard, 't Is te hopen, dat de 
herstelling op meer waardige wijze voortgang 
heeft dan die van den Dom te Keulen , alwaar 
een aangekleede kerkenknecht met een staf in 
de eene en een tinnen of blikken bord in de 
andere hand, iederen bezoeker, zoolang naloopt 
totdat hij »für der Umbau des Domes" zijn 
penningske heeft geofferd. 

Wij hebben ons volle vertrouwen op de R. C. 
kerk in Noord-Brabant, die rijk i s ; op de leeken, 
de kloosters cn kloosterlingen dezer provincie, die 
uitgestrekte eigendommen en inkomsten hebben . 
op de R. C. gemeente Maastricht, die geene nieuwe 
kerken moest gebouwd hebben, alvorens de fraaie 
St.-Jan te hebben hersteld, en voornamelijk is 
onze hoop gevestigd op dc Katholieken in Neder
land , die het niet zullen dulden dat voor hunne 
kerk bij andere gezindheden, onder welke aan
lokkelijke en liberale vormen ook, geld wordt 
gevraagd. 

't Is wel aardig als een Jood geld geeft voor 
de herstelling van eene R. C. kerk, maar mag 
hij het doen, zoolang dc zijne nog hulp behoeft? 
Evenals bij alles, is ook in deze locale zaak 
veel overdreven. Overdrijven wekt geene blijvende 
belangstelling. Zelfs de heer B , de protestant
sclie abonnc van De Opmerker, is daarvan niet 
vrij , waar hij zooveel bedoelt, nis zouden dc 
architecten in Nederland onder elkaar en met 
hun grof geld de St.-Jan behooren te herstellen. 
Waar wil de heer B. met die genereusc aanma
ning toch heen? Op dien grond zouden de kunst
schilders alle oude geknapte schilderijen voor 
hunne rekening moeten verdoeken of even mooi 
overschilderen , cn zouden de handelaren in por
selein cn fijn aardewerk alle gebroken potten en 
pannen, schotels en terrines, onzer moderne kroon
lijsten en kasten moeten krammen en lijmen. 

Voor den St.-Jansbouw bezige men betere mid
delen en late de kerk, die reeds door het voor
geslacht is verwaarloosd , liever zoo als zij is of in 
één vallen, dan dat men haar langs allerlei on
waardige wegen, half en onvolledig, tracht te 
herstellen. 

Wij zeggen tracht te herstellen, oin meer dan 
eene licht tc bevroeden reden. De vervallen toe
stand van de St.-Jan te 's-llertogenboscb is voor 
katholiek en protestant, voor jood en jezuit en 
voor christen cn inahomedaan eene dure les, dat 
zij hunne tempels toch met trouw verzorgen en 
in behoorlijken welstand houden. Het Rijk, de 
provincie, menige kunstinstelling mag voor St.-Jan 
wel wat bijdragen, vooral als zij is of worden 
moet zooals de heer B. zegt: r>eene tropee 
der beschaving van ons land;" welke meening 
wij de eer hebben niet te deelen, ofschoon wij 
de voortreffelijkheden der St.-Jans gothiek erken
nen , en er bijvoegen dat het te wenschen 
ware, alle bouwmeesters, die zich de gothieke 
vormen voor den R. C. godsdienst toeëigenen, zóó 
bouwden , dat hunne kerken die van St.-Jan meer 
of min nabij kwamen. 

Wij hebben bij onze vrienden reeds aange
klopt om bijdragen in geld, zooals de heeren 
Versfelt en B. aangeven, maar onze katholieke 
vrienden hebben ons geantwoord, dat zij daar 
niets aan deden , omdat in den laatsten tijd van 
hen voor den Paus en voor de nieuwe ker
ken bij herhaling ondersteuningen waren ge
vraagd en gegeven. Ik heb gepoogd te verkrij
gen wat ik niet heb ontvangen, en dus mijn 
plicht gedaan. Dat ieder Nederlandsche kunst
minnaar het zijne doe, en voor een steen bij
dragen inzamele tot herstelling van St.-Jan. 
Hij zal dan de smet helpen afnemen, die thans 
nog rust op de verregaande achteloosheid onzer 
voorvaderen, ten opzichte van belangrijke ge
bouwen. 

Uw R. C. Abotmé P .P .X. 
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Aanbestedingen. 
Aankondigingen 
.tlikuiidftfC, 1.1 J u l i . 

Teu tt\.t ure, anu liet gebouw vau bet prov. bestuur te 
's Hage: bet herstel vau 's Kijks rivicrwerken iu de Oude 
Maas boren Puttershork, de Krab eu de l ïordsehe k i l , in 
de provincie Zuid-Holland. 

'len 11*2 ure, uau het gebouw van het prov. bestuur te 
's Hage : herbcsteding van het wegruimen vnu het wrak van 
het iu November IKfifi iu het lirnuwershavi-nschc zeegat ge
bleven Nederlandsche drieinastsrhip Klisabcth. 

Teu ti'/j ure, anu het gebouw van bet prov. bestuur tfl 
's Hage: het verhoogeu en ver/.wareu der dijken wederzijds 
het kanaal van Stecncnlioek, tusscheu het stoomgemaal en 
de sluis aau dc Beneden-Merwede tc Steeuenhoek, onder dc 
genieeute Hardinxveld , provincie Zuid-I luUuud. 

Teu 13 ure. op het raadhuis te Amsterdam: Ilct dempen 
van het gedeelte van den Nieuwezijds Achterburgwal, tus
sclieu de Stil- en MoUtcgeu, niet alle daarbij komende 
werkeu. 

Teu f V j u e, aau het stationsgebouw buiten de Willems-
poort te Amsterdam: het vergrooteu eu gedeeltelijk verbou
wen van het stationsgebouw eu het maken eener overkapping 
op het station te Haarlem. 

I londvrdug, i s J u l i . 
Ten 10 ure, iu het Gemecnlandshuis van Delfland te 

Delft: A. lo. het verrichten van eeuige voeg- eu pleister
werken auu dc gebouwen vau het stoomgemaal van der (Joes, 
eu het aldaar timmeren vau eene schuur iu de streukolen-
bergpluuts; 2o. het aauglooiien vau het huitcntaliid der oos
telijke hooge boezem kade hij genoemd stoomgemaal -n i:et 
gedeeltelijk met rietbcslag dekken van dit talud; 3. het ver
richten vau eenige vernieuwingen aau dc havenwerken te 
Maassluis; 4o. het nauglooiicu vnn het huitentalud vau een 
gedeelte vau deu Dclflaiidschen Maasdijk, nabij \ hardingen, 
over eene lengte vau 270 el; 5o. het uitdiepen tan een g e 
deelte der Moord- of Trekvliet. EK. De leverantie van 200 
lasten Brabnntschcn of Doorniksehcu steen C. De leverautie 
vau 200 kub. ellen brikken of grove puin. I). Het kroozen 
en reiuigeu der boezemwateren van Delfland, in 25 per
eeeleu. 

Teu 12 ure, aan het ministerie van biuucnlaiidschc zaken 
te 's Hage: Het maken en leveren van 200 gegoten ijzeren 
lantaarnarmcii , 200 roodkoperen lantaarns, in écu perceel. 

Teu 12 ure, iu ecu der lokaleu vnu het ministerie vau 
binucnl. zaken te 's Hage : het bouwen van eene keer- eu 
schutsluis eu eeuige andere werkeu bij Vlissiugeu, van het 
kanaal door Walcheren en den spoorweg van Goes naar 
Vlissingen. 

V r i j d a g , K l J u l i . 
Ten 1 0 ure, aau het. gebouw van het prov. bestuur te 

Middelburg: lo. het bouwen van eene vaste ijzeren brug 
met steenen landhoofden over de Rijkswaterlcidhig beoosten 
het kanaal van Neuzen, uabij het gehucht Otheue; 2o. het 
uitdiepen van ecu gedeelte der Rijkswaterlcidhig beoosten 
het kanaal van Terncuzcn. 

Teu 12 ure, aan het lokaal vau het provinciaal bestuur 
te Zwolle: iiet bouweu van eene keersluis op het verlengde 
gedeelte der Luttcr hoofd wijk . zijtak no. V l l l der Dedems-
vaart, in het Amervccn. 

Ten 12 ure, ann het prov. bestuur tc Arnhem; het her
stellen der winterschade aan het lijnpad langs de rivier de 
IJssel iu Gelderlaud, tusscheu Diereu eu Deventer. 

Ten 12 ure, aau het prov. bestuur te Arnhem: het her
stelten van 'slands rotwerken Op den Hoven-Rijn, het Pan-
uerdeusche kanaal, den Neder-Uijn, de Kek, de Waal en 
de Maas, iu zes pereeeleu. 

Z a t e r d a g . 20 J u l i . 
Door de Directie der Ned. l ïh i jnspoorweg-mnatschnppi j te 

Utrecht) taludwerken, het doen rijzen der buiteulandsehe 
goederenloods, bestrating en andere werken te Rotterdam. 

M a a n d a g , 22 J u l i . 
Ten l l V j ure, aau het gebouw vau het prov bestuur te 

'sHage: het doen van baggenverk in het rivierbed der 
Nieuwe Merwede, onder de gemeenten Werkendnm, Slie
drecht, Made c. a., Hooge Zwnluwe eu Dubbeldam, j»ro-
v inc iëu Noord-Brabant enZuid-IIollaud, door middel der Rijks-
stoombaggervaartuigen, met het onderhoud dier vaartuigen; 
iu twee pereeeleu. 

Uli i t tdaa , 29 J u l i . 
Ten 12 ure, aau het hoofdbureau der .Maatschappij tot 

eiploitatie van staats-spoorwegeu te 'sllage: het Louwen 
van eene wachtkamer met bureau aan de waehterswoning 
by de Halte Vierverlnten en het makeu van een bestraat 
trottoir aldaar, teu behoeve van den spoorweg vnn llnrlin-
geu naar dc Hannoversehc grenzen. 

WoeiiHdatc, 2 4 J u l i . 
Ten 11 nre, op het Gemeentehuis te l-eeiiwarden : het 

eerste gedeelte der werken beuoodigd voor de vermeerdering 
en vergrootiug der gebouwen eu verdere werkeu ann de 
gasfabriek aldaar. 

I ronderda*, 2ft J u l i . 
Ten 12 ure, nau het ministerie van binnenlandsche zaken 

te 's Gravenhage: Het makeiL eu stellen van eeue ijzeren 
kap op het station Zwulle van deu spoorweg van Arnhem 
naar Leeuwarden. 

Ten 12 ure, in een der lokaleu van het ministerie van 
biuneiil. aken te 'e Hage : het maken , leveren cn opstellen 
van 12 draaischijven \an 4.SO Xed. el middellijn. 

T e n 12 ure, in een der lokalen van liet ministerie van 
binnenlandsche /aken tc 'sllage: het mnken vnu eene loods 
op het station te Zwolle. 

V r i j d a g , 2ft J u l i . 

/
. t „ TYn 1 0 " 2 ure, nan hel gebouw van het prov. bestuur tc 

'n*'»] Bosch: het maken der aardenbiiaii en kunstwerken, met 
f • A jfc*t deels begrinden, deels met klinkers bestraten van af 

'^l(Juj jfrovincialen weg van St. Authoni» tot aan den gciuccu-
' . tergri i ïdweg onder Waiiruj , ter leugte van -1418 el. 

T e u ^ e j ï ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Ariilre*^ het vernieuwen der Suikerbrug over het Apel-
duanujftu' kanaal cu liet bouwen vau eeuen zinkput metko-
JrW^fveu beneden de haven te Apeldooru. 

Ten 2 ure; in het gemeentehuis te K ape lie, prov. Zee
land: liet verbeteren. l>egrinden eu onderhouden van den 
weg, loojM'ude van den huitnnndcu grindweg te Kversdijk, 
van af de hofstede, bewoond door M . B n ü u o o g e , over deu 

de greus vnn 't> Gravenpolder, tot aau den 
i deu Heergeerts|wlder, huig 1850 el. 

Iloiidei «ïaj* , 1 Aug. 
in eeu der lokalen vau het ministerie van 

tc ' s l lage: de levering van tien duizend 

ton spoorstaven met eindverbindingen , iu twee pereeeleu , 
en van honderd ton haakbouten , in een perceel. 

V r i j d a g , 2 A u g . 
Ten l O ure, in het gemeentehuis vnn Oudelandc (prov. 

Zeeland): het verbeteren, begrinden cn onderhouden van 
deu Zandweg van Oudelande, Driewegen eu Kllewoutsdijk , 
tot aan den grindweg van 'sGravenpolder unnr Kllewouts
dijk, lang 3380 el 

Z a t e r d a g , :t tug . 
Ten I ure, door de Directie der Ned. Rijnspoorweg

maatschappij te l'trecht: herbcsteding vau het bouwen van 
eeu stationsgebouw, retiradegcliouw en verdere werken op 
het stntiousterreiu tc Arnhem. 

I l o n d r r r i u g , 15 M i g . 
Ten 12 ure, in een der lokaleu van het ministerie van 

binuculniid*clie zaken tc 's Hage. het bouwen van eeue werk
plaats voor locomotieven te Tilburg. 

A f l o o p van aanbestedingen. 
Op ft Juli tc Aruhem: het doen vau buitengewone ver

nieuwingen en herstellingen aan dc rijkswerken, behoorende 
hij dc veren te Zalt-Bommel , ('uleuborg, Beusiehem cn 
St. Audries, in dc provincie Gelderland, in vier pereeeleu: 
Minste inschrijvers: Ie perceel II. T. vnn Heugden te Zalt-
lloutmel voor ƒ 1375; 2e perceel .1. Berendscu te Nijmegen 
voor ƒ310; 8e perceel ('. van deu Ilerg tc Beusiehem voor 
ƒ818 en 4c perceel 0. J. van den Hunch te llecrewaurdcu 

Voor ƒ (195. 
Op H Juli te 's l lage: lo. het uitvoeren van werken en 

leveringen ten dienste vau het stoomgemaal te Steeueuhoek, 
gemeente I[ardiuwcld , provincie Zuid-Holland, eu het on
derhoud der daartoe behoorende gebouwen nis nuderzins, 
tot r• ii met 31 Mei |Kt!S, Daarvoor waren acht biljetten in
gekomen; de minste iuschrijver was dr heer D. Broekman . 
van Hardinxveld, voor f 6455, 2o. I let ouderhoud van 
het gebouw vnu de rijks-hoogerc burgerschool te Gouda , te 
rekenen vnu deu dug der goedkeuring van de aanbesteding 
tot en met 31 December l*fi7. Daarvoor wareu drie bil
jetten ingekomen, waarvan het minste wns dat vun den 
lieer J . A. W. van Kluiven, te G uda, voor ƒ 41U. 

Op I I Juli te 's Hage: het maken eu stellen van den 
metalen bovenbouw der brug over de Waal bij Rommel. 
Daarvoor wareu 1H billetten vau inschrijving ingkomen, en 
was de miuste inschrijving die van den heer J ('. Harkort, 
te Harkurteii. bij Hagen iu Westphalen, voor f 1,003,700. 

Advertentiën. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N L E E U 

W A R D E N hebben bet voornemen op Woensdag 
den '24 Jnlij 1867, 's voormiddags ten 111 ure, 
in 't Gemeentehuis aldaar, publiek aan te besteden : 

Het leveren en stellen van een' CON
DENSOR, twee WASCHKISTEN en vier 
K A L K K I S T E N met aankleve van dien, 
benevens van het benoodigd IJZER
W E R K in het Retortenhuis, een en an
der ten behoeve van de Gemeentelijke 
Gasfabriek. 
Bestekken, inzage der teekeningen, zoomede 

inlichtingen, zijn aan de Fabriek tc bekomen 
's morgens van 9 tot 9 ure, en 's namiddags van 
5 tot 7 ure, terwijl de inschrijvingsbilletten uiter
lijk den 23 Jnlij e. k., des avonds vóór 7 uur, 
ter Secretarie der Gemeente moeten worden in
geleverd. 

Leeuwarden, den 5 Juli 18G7. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

DIRK ZEPER. 
De Secretaris, U K S W A R T . 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER K N WETHOUDERS H E R r . E -

H B B N T H L E E U W A R D E N zijn voornemens op Woens
dag den '24 Jnlij e. k. , des voormiddags ten elf 
Ure, op het Gemeentehuis, publiek aan te besteden : 

Het eerste gedeelte der werken, be
noodigd voor de vermeerdering en ver
grooting der gebouwen en verdere wer
ken aan de Gasfabriek aldaar. 
liet bestek, inzage der teekeningen en inlichtin

gen te bekomen bij den Gemeente-Architect, van 
's morgens 9 uur tot 's avonds 7 uur. 

Leeuwarden, deu 4 Jnlij 1807. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

DIRK ZEPER, Burgemeester. 
DE S W A R T , Secretaris. 

}\ E IN 
ifleveringen , tot dusverre compleet 

van: Afbeeldingen van oude 
de verschenen 
of afzonderlijk 
bestaande gebouwen en Verzameling van 
bouwkundige ontwerpen, uitgegeven duurde 
Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, mits 
goed geconditioneerd. Franco opgaven worden 
ingewacht onder Letter E. l i . aan bet llurcau 
dezer courant. 

B E C K E R &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmeet - en andere Ins t rumen
ten voor den W A T E R S T A A T , DE G E N I E , D E N A A N L E G 

V A N S P O O R W E G E N en O P E N U A U E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

FOLKERS & C°, 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N D E 

.«LIMITED» 
L O I V D E I V . 

kunstzandsteen voor Bouw-
B A L U S T R A D E N , KAPI -

F R I E Z E N , enz.; alsmede 

t e 

Ransome's 
kunstige Versieringen , 
T E E L E N . CONSOLES' , 
VAZEN , Ft >NTK!NEN , G E D E N K T E E K E N E N , 
S T A N D B E E L D E N , G R A F T E E K E N E N enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig; teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge
geven , en naar over te leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de verbinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk, die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N , TERRA
COTTA, K A L K - , P O R T L A X D - C E M E X T - B E P L E I S -
T E R I X G , enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoming 
van Steenklcuren ziju verschillende Kleurstof
oplossingen verkrijgbaar. 

MOSAIK-TEGELS. 
gteen. Franse-li fabrikaat.) 
monsters zijn iu verschillende 

((> e bakken 
Dessins e 

kiemen voorhanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel-HÖtel (vestibule), 
voor den Huize «Kersbergen" te Zeyst (warande) 
en vele particuliere gebouwen. 

Adres FOLKERS & C". te Amsterdam. 

ito nifartikelen. 
Ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren 

van Kl.i:( T l i O VI KTAI.IKIi I'. V K i l I'-
O l . l i : voor glanzend <>n dof Schilder
werk, voor woonhuizen, publieke gebouwen, 
spoorwagens en stations, materieel der artillerie 
en genie, rijtuigen, schepen, werven, haven- en 
kustwerken, en voor schilderwerk in brons met 
galvanisch koper. Deze olie is gemakkelijk in ge
bruik, frisch en duurzaam van kleur, buitenge
woon vasthechtend, glanzend zonder vernis, 
vereisclit geene bijvoeging van terpentijn , en is 
geschikt voor steen, pleister, hout. ijzer, zink, enz. 

Alle inlichtingen worden gaarne gegeven en 
bestellingen met spoed uitgevoerd. 
A M S T E R D A M , 66 Amstel (Erwtenmarkt.) 

D. J. V A N D E N BRINK. 

Bij de Boekhandelaars L. V A N B A K K E N E S & C°. 
te Amsterdam zijn op franco aanvrage verkrijgbaar . 

ZES PLATEN UIT HET ALBUM, 
Derde deel, 

Verschenen onder Redactie van 
J. H. L E L I M A N 

A R C H I T E C T T K A M S '1' E R f) A M . 

I. VOGELHUIS van den heer .1. F. M E T Z E -l ' l . 
LAAR. 

PI. 
t i . I', 

PI. 

II. GEBOUW: UUrajectum, van den beer 
M O E I . K R E R G V K I . I I . 

III. GEBOUW DER ZIEKENVERPLEGING, 
van den heer I. II. L E L I M A N . 

PI. IV. AANLEGPLAATS-STOOMBOOT en PO
LITIEBUREAU, van den heer E. M O L K M A N S . 

PI. Ven VI. MUZËUM Koning Willem de Derde , 
van den heer J. II. L E L I M A N . 

Prijs drie Ciulden. 

Tweede jaargang. N°. 20 

Venetijil {eregeld iederea latetdaf bij 
II. A . T H I E M E te A r n h e m , 

f rij» eer I naiadei train i . f. ƒ M S , 

20 Juli 1867. 

l e i abmeert lieh raar M I jaargalg. 
U i e r l e i t i é i keatti ƒ - . i l l far g e m i a i regel 

e i /-Ai mt legel e l M I I s . 

WEEKBLAD voor AECHITECTEI, DTGEnEURS, PABRIKAITEI, AAMEMERS& WERKBAZEN 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G E N D T J G z , 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0E8BURGII, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. H. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EÏSINGA, H. P. VOGEL. 

Ten gevolge van een verschil van gevoelen 
over de strekking van de berichten omtrent het 
ongeval op den Rijnspoorweg op 30 Mei 1.1. en 
onze weigering tot opname van een door hem 
onderteekend stuk, waarin die berichten bestre
den worden, heelt de heer J. G. van Gendt Junior 
gemeend verdere medewerking aan ons blad te 
moeten ontzeggen. 

De Deduct ie. 

SCHOTBALK-LIEREN. 

Ik meen den belanghebbenden lezers van De Op
merker geen ondienst te doen , met hen bekend 
te maken niet de schotbalk-lieren, welke door mij 
worden gebezigd tot het zetten en lichten van 
schotbalkeu. 

Over de sluis liggen '2 liggers van greenen of 
dennenhout : zwaar '20 en 40 duim op hun plat. 
Deze reiken aan weerszijden ± 2.50 el op de 
sluismuren over den dag der sluis. 

Ue lieren zijn buiten het raderwerk, zwengels 
en verbindingstangen, die van geslagen ijzer zijn, 
samengesteld elk uit '2 staande zijstukken. Op 
het boveneinde van deze zijstukken of frames rust 
de ro l , waaromheen met '2 of .'t slagen het (rek-
touw wordt geslagen en waaraan een tandrad 
verbonden is , waarop het rondsel werkt. Op de 
uitstekende armen dezer zijstukken rust eene 
kleinere rol tot geleiding der trekkracht en de 
zijstukken zelve zijn ter onderzijde met flenzen voor
zien en door moerbouten op dc voorgenoemde liggers 
bevestigd. Verder behooren bij elk toestel '2 rollen 
met steunpotten, welke laatste in de binnenzijde 
iler liggers worden ingelaten en vastgeschroefd. 
Eene dezer rollen komt juist zoo te stellen, dat 
ze 2 of 3 duim van de schotbalksponning 
terugblijft; de tweede rol komt op 40 of 50 duim 
van het eind van den ligger. 

Behalve het genoemde van geslagen, is alles 
van gegoten ijzer. 

Bij het zetten der balken worden zij tus
schen de liggers op de achterste rol gebracht en 
vooruit gerold tot deze hoven de sponning komen: 
verder wijst het gebruik zich van zelve. 

Allen wil ik hier bijvoegen, dat deze schotbalk-
lieren zijn geleverd door de fabriek : «de Prins van 
Oranje" te 's-Gravenhage naar een bij hun voor
handen, doch gewijzigd model. 

Door die wijziging werd verkregen dat de hal
ken op de tusschen de liggers aangebrachte rol
len , tusschen de staande stukken der lier achter
uit konden worden gevoerd. Bij het gebruik 
dezer lieren is mij gebleken , dat, hoven de ge
wone vaste of losse houten bokken , er een mer
kelijk voordeel in manschappen, spoed en gemak 
door verkregen wordt, dat hij dusdanige zaak 
ruimschoots opweegt tegen de meerdere kosten 
van aanschaffing, die dan betrekkelijk gering 
kunnen genoemd worden. 

Vianen, 1867. J . G. L U G T E N . 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Voor eenige weken stortte de schacht in 
van eene kolengrocf in het Erz-gebergte. 102 ar
beiders werden daardoor in de onmogelijkheid ge
bracht om de groef te verlaten en moeten den 
hongerdood gestorven zijn. Aan het herstellen 
van de schacht of het boren eener andere opening 
was niet te denken. Dit ongeluk heeft thans aan
leiding gegeven aan de Saksische regeering om 
maatregelen te doen nemen in het belang der 
veiligheid van de mijnwe-Aers. Alle schachten 
worden geïnspecteerd en overal de noodige ver
beteringen en voorzorgen verordend. 

— De kaarsen- en zeepfabriek van Leroy &-
Durand, in de nabijheid van Parijs, is zeker 
eene der reusachtigste van onzen tijd. De daar
toe behoorende gebouwen beslaan eene opper
vlakte van 40.000 vierk. ellen. Er zijn vier 
afdeelingen: In de i" smelt men het vet; in de 
'2L' maakt men gewone vetkaarsen; iu de 3 ' stea-
rine-kaarscn ; iu de 4e vin-schillende soorten van 
zeep. De stoom vertegenwoordigt er 300 paar-
dekrachten. Dagelijks worden er 18.000 Ned. 
pond vet gesmolten, 11.000 pond vetkaarsen ge
maakt , 20.000 pond vetzuren voortgebracht, 
8000 pond stéarinc-kaarseii en 00.000 pond zeep 
samengesteld. De fabriek koopt jaarlijks in den 
omtrek van Parijs 4 millioen pond vet op ; het 
overige ontvangt zij uit Rusland en Amerika. 
Van de Afrikaansche kust krijgt zij voor '2 mil
lioen palmolie. De jaarlijkscbe verkoop der pro
ductie beloopt over de 10 millioen fr. De fa
briek betaalt jaarlijks aan stedelijken accijns 
250.000 fr. 

— Een correspondent van de Cincinnati Ga
zette meldt, dat een zekere heer Disman, een 
Nederlander, thans in den staat Ohio, tc Upper 
Sandusky wonende , de kunst van het koperbar
den zou hebben uitgevonden; eene kunst nu 
reeds sedert 3000 jaren verloren geraakt. 

— Zonder de enorme uitgestrektheid bosch-
grond van Finland en Polen mede te rekenen, 
hebben de Russische gouvernements-ingeiiieurs 
de oppervlakte grond in Rusland, door bosschen 
van uitmuntend timmerhout ingenomen , op 400 
millioen acres, of 10,000,000 bunders begroot. 

Het recht van velling dezer bosschen behoort 
voor het grootste gedeelte aan dc Russische re
geering, terwijl een kleiner deel aan gemeenten 
en bijzondere personen toekomt. Eerst zeer on
langs wekten, zonderling genoeg, de enorme 
schatten, in die bosschen weggelegd, de aan
dacht der eigenaren , en middelen ter bewaring 
daarvan ziju nu allerwegen beraamd en ingevoerd, 
terwijl vroeger ontzettende branden en de roof
zucht iler bevolking die kostbare bezittingen 
vernielden. Tot heden was het grootste deel 
dezer wouden ontoegankelijk, althans het ver
voer van hout vandaar eene onmogelijkheid, 

terwijl sedert houtzaagmolens, door stoom gedre
ven , kleinere spoorwegen, tramways, kanalen 
en andere wegen, de exploitatie zullen mogelijk 
maken. Onder prachtige eiken-, ijpen-, noten-, 
esschenboonien en andere reuzen des wouds, 
neemt de Pinus Sylvcstris, of gronden, die het 
kostbare greenenhout leveren, de grootste ruimte 
in en groeit daar tot elders ongekenden omvang. 

Voor hen, die bij ondervinding weten hoe 
moeielijk het is om deelen van eenige breedte te 
bekomen, zal het belangrijk zijn te vernemen, 
dat er in Zuid-Rusland dennen voorkomen. die 
400 jaarringen vertoonen en meer dan 1 Ned. 
el in diameter hebben. 

— De mechanicus Arnold maakte voor Koning 
George III van Engeland een uitmuntend horloge, 
ter grootte van een 5 cents stukje, en gevat in 
een gouden ring. Dit. horloge bestond uit 120 
verschillende deelen , waarvan de samenstelling 
zoo moeielijk was , dat Arnold daarvoor speciale 
gereedschappen moest maken. 

De Koning was zoo ingenomen met het geschenk, 
dat hij den vervaardiger 500 guinjes , f 0000 , 
zond. Toen de keizer van Rusland van dit hor
loge hoorde, liet hij Arnold 1000 guinjes bieden, 
om een dergelijk voor hem te maken, maar de 
Engelschman weigerde, zeggende dat het horloge 
van zijn koning eenig en ongeëvenaard moest 
blijven. (Engineer.) 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. In het voorgaande nommer 
hebben wij onder de opgaven van aanbestedingen 
het cijfer' van den laagstelt inschrijver voor den 
metalen bovenbouw der brug over de Waal bij 
Bommel vermeld. Tot aanvulling van dat be
richt deelen wij de 18 verschillende inschrij
vingen mede, als: 
J. II. Harkort, teHarkorten, Pruisen, f 1,003,700.— 
Jacobi Haniel & Huysscn, te Sterk-

rade , Pruisen » 1,105,995.— 
Gebr. Bennkieser, te Pforzheim, 

Baden » 1.199,000.— 
J. F. Cail & C"., te Parijs, Frankr. » 1,204,000.— 
Worcester Engine Works C y . , 

Worcester, Engeland. . . . « 1,281,007.— 
Ernest Gouin & Co. , te Parijs, 

Frankrijk » 1,320,000.— 
J. van de Wall Bake, te Utrecht. » 1,342,000.— 
Palmers Shipbuilding & Iron Cy . , 

Londen, Engeland » 1,306,000.— 
Van der Made & Co., tc Dordrecht. » 1,384,000.— 
L. J. Enthoven & Co., 's-Gravenhage. » 1,396,137.— 
Hamilton Windsor Iron Works, 

te Londen, Engeland. . . . » 1,416,000.— 
The Butterlev Company, te But-

terlev. Engeland » 1,424,823.00 
Vitali Charles P i card & Comp.. 

te Parijs, Frankrijk . . . . » 1,437,900.— 
D. A . Schretlen & Co., tc Leiden. 1,500,000.— 
P. van Vlissingeu St Dudok van 

Heel , te Amsterdam . . . . » 1.505,977.— 

Arnhem bij I). A . THIEME.—lloofdcorresiiondenten L . V A N B A K K E N E S & C . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. VV. V A N DER W I E L . 
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John Cockeril , te Seraing, België, f 1,547,910. — 
Buttler & Pitts , te Starmingley , 

Engeland » 1,021,800.— 
Thomas Brassey & Co., te B i r 

kenhead, Engeland » 1,757,730.— 
— De Staatscourant bevat dc mededeeling der 

voorwaarden waarop aan de Rijnspoorweg-maat
schappij concessie is verleend roor den aanleg van 
een spoorweg van llarmelen naar llreukelen. 

— Het werk aan den dijk ter afdamming van 
de Schelde gaat snel en geregeld vooruit; de 
losse spoorbaan, langs welke de grond wordt 
aangevoerd, is reeds tot in het Diep en in ver
binding met die van dc overzijde gekomen , zoo
dat men gerust kan zeggen , dat men nu reeds 
van uit Zeeland, per spoor, de versie rijken 
van Europa kan bereiken. 

Een r i d , onlangs van Goes tot hij het werk 
in dc Schelde gedaan, is in 28 minuten afge
legd (de afstand is plus minus 0 uren gaans), 
zonder eenig gevaar of beletsel tc ontmoeten, 
vermits de grootste voorzorgen genomen zijn en 
alleen van Goes tot bij het werk 31 wachters 
zijn geplaatst. 

Thans wordt de kleigrond meest aangevoerd 
per spoor; eene locomotief, die weldra door 
eene tweede zal worden gevolgd , voert in 7 a 8 
reizen per dag, telkens. 18 wagens aan; iedere 
wagen beladen met vier kubieke ellen, dus 
ruim 500 ellen gronds, zoodat de dijk dagelijks 
een aanmerkelijken omvang verkrijgt, en indien 
men dit verlangde, de spoorbaan in het laatst 
van dit jaar geheel gereed en berijdbaar zou 
kunnen zijn; doch naar men zegt, zal eerst met 
1 Juli 1808 de weg van Goes naar Hoozendaal 
in exploitatie komen. (Hld.j 

— De permanente afdeeling van het centraal 
comité van deu Nederlandschen Weerbaarheids-
Bond heeft dezer dagen een brief aan het Ne
derlandsche Volk in het licht gezonden , om tot 
oefening in den wapenhandel aan te sporen. 
Daar deze belangrijke aangelegenheid in ons 
weekblad minder te huis behoort, bepalen wij 
ons daartoe dit schrijven, dat in hel meerendeel 
der dagbladen is opgenomen, in veler belang
stellende aandacht aan te bevelen. 

Amsterdam. Ten vervolge op het vroeger 
door ons gesprokene over het stelsel van ver
lichting van den heer Mongruel, achten wij het 
niet onnoodig het volgende schrijven mede te 
deelen, dat wij in de Amsterdamsche Courant 
aantreffen. 

Amsterdam, Juli 18G7. 
Aan den heer Mongruel, civiel-ingenieur. 
Ons antwoord aan uwe openbare oproeping, 

dat ten gevolge van verschillende omstandigheden 
is vertraagd, komt op het volgende neder : 

Beantwoording van de vraag, die gij ons doet, 
is voor ons niet twijfelachtig meer. 

Wij hebben het stelsel van verlichting door u 
aanbevolen onderzocht. Wij hebben kennis ge
nomen van den aard en de samenstelling van de 
vluchtige hydrocarbure, die er den grondslag van 
uitmaakt; wij hebben in ons laboratorium proef
nemingen ingesteld omtrent het lichtveriuogen 
en de onontplofbaarheid van het atmospherische 
gas, over dc beweging van uwe ventilator-toe
stellen enz. Iu alles hebben wij heldere en juiste 
denkbeelden aangetroffen; wij hebben daarom 
gemeend een gunstig oordeel te mogen uitspre
ken over de wetenschappelijke waarde van uwe 
zaak. 

Wij achten ons gelukkig te kunnen verklaren 
dat de getuigschriften van personen , die uw gas 
dagelijks gebruiken. bevestigd hebben wat wij 
hebben voorzien. 

Daarmede houden wij onze laak voor geëin
digd. Wij voegen er echter de opmerking bij. 
dat ile wetenschappelijke zijde van het vraagstuk 
nog geenszins is uitgeput. Er is nog menige 
studie te maken omtrent het luchtgas. Die quaes-
ties betreffen echter niet de basis van het stel
sel , maar veeleer de wetenschappelijke bijzon
derheden, die bij de toepassing er van iu aan
merking komen. De wetenschap is vaak de kunst 
vooruit wat de denkbeelden betreft, maar zij 
volgt altijd na de kunst, voor zooveel de bijzon
derheden geldt. 

Zoo keert de wetenschap terug tot het werk 
dat zij heeft voortgebracht, wanneer dit toont 
levensvatbaarheid te bezitten onder de voorwaar
den , welke de praktijk oplegt, welke voorwaar
den vreemd zijn aan het gebied der natuur- en 
scheikunde. 

Dat, wij duiven bet voorspellen, mijnheer, 
zal ook de geschiedenis zijn van den tak van 

nijverheid, waarop gij u toelegt, wanneer hy in 
de maatschappij de plaats heeft ingenomen, welke 
wij hopen, dat hem ten deel zal vallen. 

Ontvang, enz. 
J . W . G U N N I N G . 

C. J. M A T T I I K S . 

M . E. B O I I R . 

— De iV. Utrechische Ct. bespreekt in een hoofd
artikel de beide overeenkomsten, gesloten, de 
eene tusschen de Nederlandsche Rjjuspooi weg-
Maatschnppij cn de ministers van binnenlandsche 
zaken en linanciën, de andere tusschen dezelfde 
maatschappij en laatstgenoemden minister. De 
eerste overeenkomst heeft ten doel, om op eene 
fatsoenlijke manier van de verplichting, tot het 
verbinden van den Hollandschen en den Rijnspoor
weg te Rotterdam, af te komen of dat althans 
jaren te verschuiven. Terwijl Thorbecke had aan
genomen geene concession te verleenen, vóórdat 
de maatschappij aan hare verplichtingen had vol
daan, worden bij dit contract twee concession 
toegezegd, de bovenvermelde verplichting wegge
nomen , of althans verlicht, en dat alles , om 
voor den staat kosteloos brievenvervoer te ver
krijgen. 

liet reglsgeding over de aansluiting te Rot
terdam , dat de Rijnspoorweg-Maatschappij veel 
geld kost, cn dat door haar alleen werd voort
gezet om de zaak op de lange baan te schuiven, 
daar één jaar rente van het kapitaal, voor die 
aansluiting benoodigd, ongeveer eene halve ton 
bedraagt, cn men daarvoor wel een jaar kan 
procedeeren, wordt geroyeerd, en de Rijnspoor
weg-Maatschappij kan nu minstens gedurende vier 
jaar de halve ton opleggen, om de enorme kos
ten van het brievenvervoer te bestrijden. 

Deze overeenkomst, zegt de A'. U. Cl., is nog 
niets iu vergelijking van de tweede. 

De president der Rijnspoorweg-Maatschappij 
vond namelijk de voorwaarde nog wel wat on
erous voor de maatschappij en maakte daarom , 
buiten den minister van binnenlandsche zakeu 
om, eene andere overeenkomst met den heer 
Schinimelpenninck, ter nadere regeling van de 
wijze van uitvoering der verbintenis, dooi de 
Rijnspoorweg-Maatschappij aangegaan, om op de 
lijn Utrecht—Rotterdam bepaalde post-comparti-
meuteu ter beschikking der post-administratie te 
stellen. Volgens de overeenkomst vervalt deze 
verplichting, wanneer de maatschappij verstoken 
wordt van de vrijheid , zooals zij die nu voor
waardelijk bezit, om: 1° O. sneltreinen te doen 
loopen, samengesteld uit niet meer dan twee rij
tuigen en het rijtuig, waarin zich het postcom-
partiment bevindt; b. doorloopende treinen van 
Amsterdam, Rotterdam cn Emmerik tc doen 
loopen, na splitsing der treinen te Utrecht, zon
der dat zich achteraan den trein een zooveel 
mogelijk beladen wagen bevindt; 2°. de treinen 
sub 1 a en 6 en de personentreinen, waarmede 
tevens zoogenaamde ijlgoederen vervoerd worden, 
te doen loopen , zonder dat, behalve de tender 
of locomotief, de eerste cn de laatste wagen van 
den trein van rcmtoestellen voorzien zijn. 

Om dus eeuigc honderden guldens uit te spa
ren , worden er twee bepalingen in het algemeen 
reglement voor de spoorwegdiensten geschrapt. 
Met andere woorden : de veiligheid van het pu
bliek wordt verkocht, cn dat nog wel op een 
spoorweg, waar zoozeer over de veiligheid ge
klaagd wordt, en waar dus dubbele voorzorgen 
zouden moeten genomen worden, in plaats van 
halve. Het doel toch der beide bepalingen i s : 
de eerste, om déraillementen te voorkomen, door 
het uit het spoor lichten van een onbeladen wa
gen; de tweede om, ingeval van hindernis op 
den weg , spoedig te kunnen stoppen. 

Indien het nu weder eens mocht gebeuren , dat 
door de warmte het spoor verbogen wordt, en 
de machinist ziet het, dan zal hij den trein niet 
kunnen doen stilstaan, zooals hij dit ook niet 
heeft kunnen doen op 30 Mei , toen misschien 
ook de noodige rein wagens ontbraken, en dan zal 
alleen de baan worden onderzocht, voor zoover 
de bewijsstukken niet verdwenen zijn, en niet 
nagegaan worden, of dc samenstelling van den 
trein het voorkomen van het ongeluk onmogelijk 
maakt. 

Is dat geoorloofd.' vraagt de N. U. C. En zoo 
j a , ware het dan niet beter om het geheele re
glement, deu duren raad van toezicht en alles wat 
daartoe behoort, op stal te zetten ? Men zou 
daarmede misschien nog meer uitsparen dan met 
het brievenvervoer. 

Eene tweede vraag i s : hoe kan de minister van 
linanciën aan eeue overeenkomst eene bepaling 
verbinden, die geheel van zijn wil onafhankelijk 

is? De minister van binnenlandsche zaken toch 
moet voor de toepassing van het algemeen regle
ment zorgen, en zoo '/.. Exc. dus in het publiek 
belang noodig acht het streng te handhaven, 
vervalt niet alleen de overeenkomst van zijn col
lega van financiën, maar ook een gedeelte van 
art. 3 van zijne eigene overeenkomst, waarin al
leen gezegd wordt, dat de wijze van inrichting 
der post-compai timenten tusschen Utrecht cn Rot
terdam nader zal worden geregeld. 

Roermond, 15 Juli . Naar men verneemt 
moet de brug over de Maas voor deze stad den 
25 dezer voltooid zijn. Zij zal alsdan beproefd 
en onmiddellijk daarop voor het publiek openge
steld worden. Die openstelling zal op plechtige 
wijze geschieden in tegenwoordigheid van de mi
nisters van binnenlandsche zaken en van justitie. 

Wijhe, 11 Juli . Wij vernemen dat de smid 
II. Kamphuis Wz. te Olst eene machine heeft 
uitgevonden tot het vervaardigen van steenen. 
De pers en de uithaler worden door een os of 
paard gedreven ; een groot voordeel van het ge
bruik dezer machine is tevens, dat elke misvor
ming van steenen wordt voorkomen. Op de 
steenfabriek van den heer Hengeveld aldaar wordt 
zij reeds gebezigd en voldoet zeer goed. 

I N G E Z O N D E N . 

DE VORMING V A N E E N MINISTERIE VOOR 
O P E N B A R E W E R K E N . 

In Uw blad komen zelden (en te recht) be
schouwingen over staatkunde voor. Maar het 
valt moeilijk zich daarvan geheel te ontbonden. 
Zij zijn dan ook niet af te scheiden van de vraag, 
of wij een afzonderlijk ministerie voor openbare 
werken behooren te hebben. Ik verschil hierom
trent in gevoelen van hen, die ze in Uw blad 
in ontkennenden zin hebben beantwoord. 

Vooreerst biengt het economisch beginsel der 
verdeeling van arbeid de vorming van zulk een 
ministerie mede. liet is niet te vergen , dat 
één man behoorlijke regeling geve aan spoorwe
gen, kanalen, rivierverbetering, zeeweringen, 
schutterij, hooger-, middelbaar- en lager onder
wijs, gemeentelijk en provinciaal bestuur, beoe
fening van de geneeskunde, telegraphic, bedwang 
van runderpest en wat niet al. 

— »Maar" — zullen enkelen zeggen — ode 
minister kan daarvoor adviseurs aanstellen en 
raadplegen." 

— Zeer zeker, maar volgens die redeneering 
kan het geheele ministerie nog eenvoudiger be
staan uit één' man, met tal van specialiteiten 
als souffleurs. Hij zelf zou dan niets meer ziju 
dan redenaar, spreekwerktuig, gelijk vroeger de 
heer I.otzy. De zaken zouden dan even fraai 
gaan als bij het ministerie van koloniën, dat 
nu sinds een jaar naar eene derde zoodanige A l 
macht zoekt. 

Men heeft ook de bedenking geopperd, dat 
zulk een minister van openbare werken een 
staatsman behoort te wezen. Aangenomen de 
juistheid hiervan, is er dan onder al onze inge
nieurs niet één politiek hoofd? 

Maar ik betwist de juistheid. Want dan moe
ten er ook staatslieden staan aan het hoofd van 
Oorlog, Marine, Financiën. Zijn de heeren Van 
den Bosch en Pels Rijcken misplaatst, omdat zij 
den politieken blik missen van een' Jan de Witt, 
Heinsius, Slingclandt, Van de Spiegel en zooveel 
anderen? 

Welnu, I.otzy was zulk een «staatsman." Zijne 
wijsheid ligt nu bloot in het verhoogde budget 
voor onze zeemacht. De beste minister voor ma
rine in Frankrijk was een koopman uit Bordeaux 
cn iu Nederland een burgemeester uit Doetinchem 
(Verhuell , broeder van den admiraal, onder de 
regeering van I.odewijk Napoleon). 

Men ziet op legen de kosten. Maar de rege
l ing , door Uwe medewerkers voorgesteld ('), is 
waarachtig ook niet goedkoop. En wat besparing 
één man geven kan, heeft Uhlcubeck ons geleerd, 
die, als directeur van de openbare werken in 
Nederlandsen Indië door bezuiniging en vereen
voudiging op de hem aangebodene ontwerpen het 
eindcijfer van de daartoe betrekkelijke begroetin
gen met vijf tonnen gouds verminderde. 

Maar bovendien werpt soms één denkbeeld van 
een kundig man millioenen af voor den Staat. 
Wie kan de voordeelen schatten, die Java zou 

(*) Zij noemt! Stoa A t B—C». Wil dit soms zeggeu, 
dut liet vierkant vuu liet gewicht der urgumeutcu vau C 
behourt te wurden ufgetrokkeu vau liet gezamenlijk gewicht 
der arguiueuteu vau A eu BV 

hebben geoogst uit Stieltjes' verworpen voorstel 
van eene zoo gering mogelijke spoorwegwijdte? 

Neen, de schoen wringt elders. De ministers 
van binnenlandsche zaken honden gaarne de 
openbare werken onder hun beheer, omdat zij 
dan baantjes kunnen uitdcelcn aan vriendjes en 
onafhankelijke gemeente- en provincie-besturen 
kunnen doen buigen. «Als gij dit of dat niet 
doet, krijgt gij dit of dat kanaal of spoorweg-
vak niet." 

Zij hebben dan, als een koetsier , al de leid
sels in handen. 

Maar juist, omdat alzoo onze vrijheid schade 
lijdt, behoort men aan te dringen op een af
zonderlijk ministerie van openbare werken. Uwe 
medewerkers roemen de billijkheid en scherp
zinnigheid van den heer Heemskerk. De laatste 
wordt erkend, de eerste moet ik nog ondervin
den. Maar is het zoo zeker, dat ieder zijner 
opvolgers die twee eigenschappen zal bezitten? 
En kunnen die ook niet gevonden worden bij 
een' ingenieur zoowel als bij een' rechtsge
leerde ? 

Eindelijk, zij beweren, dat niemand in ons 
land kennis en onafhankelijkheid genoeg bezit 
voor de bedoelde betrekking, liet oordeel is 
zeer taxaloirc, en waarlijk geene lofrede op ons 
zoo hoog geroemd korps ingenieurs. 

Ik heb het genoegen niet , velen hunner te 
kennen. Maar kennen zij Stieltjes niet, om den 
eerste, die mij in de gedachten kcint, tc noe
men? Zijne kunde is uitstekend; hij paart stout
heid van ontwerp aan spaarzaamheid van uit
voering (getuigen zijne goedkoope cn duurzame 
kanaalwerken in. Overijsel), en wegens zijne 
onafhankelijkheid viel hij tweemalen, om te roem
rijker weder op te staan. Hij v ie l , omdat hij 
zeide, wat anderen dachten. Hij v ie l , omdat 
hij het volk hooger stelde iu macht dan den 
Vorst , cn ten tweeden male, omdat bij bet volk 
waarschuwde tegen valscbheid in geschrifte, «be
drog" en oplichterij. 

En biermede onderwerp ik dit luchtig opstel
letje aan beter oordeel. Grondig is het niet. 
Maar de uitkomst van A + B—C - is ook niet 
zeer hoog te schatten. Stel, bij voorbeeld, 
ieder =: 2. «Ik wandel slechts dooi' het maat
schappelijk veld met het jachtgeweer op den 
schouder en schiet de verschijnselen in de vlucht." 

Wederom kom ik op, gelijk vroeger in dit 
blad , tegen het denkbeeld , dat het nieuwe mi
nisterie zich met tkunstzaken" zou moeten in
laten. Dit ware het beste middel om onze ziel
togende kunst den nekslag te geven. 

Eindelijk teeken ik nog verzet aan tegen de 
gratuite bewering dat schoonheidsgevoel het 
eigendom van civiele kazerne-bouwmeesters zou 
ziju , niet uitsluiting van de militaire. De smaak
volste ontwerpen, die ik gedurende 19 jaren in 
lndië zag , waren afkomstig van genie officieren: 
Uhlenbeck, Maarschalk, Ermeling. 

Haag, 12 J u l i , 1807. X . 

Aan de lezers vun het weekblad Dc OpmerkerI 

Een schrijver , zich teekenende Timmerhans van 
Abcoude, die bij informatie in dat gehucht onbe
kend i s , wil zijne denkbeelden, opgegeven inn". 
25 1. 1., uitgewerkt hebben en weten , hoedanig 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
gevestigd te Amsterdam, in de Wijde Kapelsteeg, 
het best en op de meest lucratieve manier voor 
de heeren bestuurders, kan herschapen of ver
laagd worden tot een placement-bureau voor de 
hulpbehoevende architecten in ons vaderland. 

Wij hebben beteren dunk van onzen heer Tim
merhans dan iemand die meende, dat hij den 
gek had gestoken met eene maatschappij, wier 
wet en doel hem onbekend blijken te zijn, en wier 
roeping het is de algemeene belangen van de 
bouwkunst te blijven bevorderen. Onder die be
langen treden in de eerste plaats op het onder
wijs en dc bekendmaking van alles wat strekken 
kan om de publieke opinie meer gunstig te stem
men voor eene kunst, die nu met een oor 
wordt aangekeken. 

In de tweede plaats komen in aanmerking de 
algemeene kunstbelangcn der leden, cn niet die 
bij uitsluiting van het betrekkelijk klein gedeelte, 
dat in de laatste ledenlijst van 1800 staat ver
meld als architect. Hun aantal is even over 
dc honderd, of het % deel van alle leden. 

En in de derde plaats al zoodanige onder
werpen, die van belang zijn voor de bouwambach
ten. Ons oordeel is, dat vraagstukken of voor
stellen als over de ufschaffing van het bouwmees
terspatent, hun loon, bun materieelen toestand, 

hunne bekwaam- en geschiktheden voor de uit
oefening der bouwkunst niet te pas komen, om 
te worden afgehandeld op eene der algemeene 
bijeenkomsten, omdat daar altijd weinig bouw
meesters tegenwoordig zi jn, in vergelijking met 
absenten en de leden, die eenig ambacht uitoe
fenen. Het heeft den schijn, alsof het bestuur 
deze meening niet deelt, want ieder jaar stelt 
het eenige vragen aan de orde, uit wier inhoud 
is op te maken, dat er eene bijzonder persoon
lijke bedoeling de hoofdzaak van uitmaakt. Dit 
jaar is er eene vraag voorhanden over het loon 
van den architect; een volgend jaar behoort er 
eene te volgen over de billijke winsten , die den 
bazen bij ieder ambacht toekomen, en de tijd 
is misschien zoover niet af, dat eene derde 
viaag zal verlangen, een onderzoek naai' de be
kwaamheden vau de bestuurders en de leden der 
maatschappij, architecten, ingenieurs, als anders
zins; de uitspraak te doen door eene commissie, 
gekozen uit beu , die zich als praters en bemin
nelijke wildzangen eenige vermaardheid trachten 
te verwerven. 

De heer Timmerhans houdc het ons ten goede, 
maai' zijne vraag is waarlijk en om zijns naams 
wille geen antwoord waard. Hij moet zijn denk
beeld zoodru mogelijk terug nemen, en dat neer
leggen in zijn boezem en die van icderen ar
chitect. 

Waai' een ledental zoo gemengd mogelijk is , 
komt het niet te pas vragen of denkbeelden, ten 
genoege voor enkelen, op te lossen. Daar moet 
men op algemeen terrein blijven en dat is uit
gebreid in overvloed. Men behoort alle persoon
lijke aanvallen te mijden en geen denkbeelden 
uit te werken, die krenkend en nadeelig zijn. 

Tot inlichting van den heer Timmerhans van 
Abcoude voeren wij aan, dat een soortgelijk 
bureau als hij verlangt , sedert jaren te Am
sterdam bestaat, en als wij ons niet vergis
sen onder de directie is gesteld van den bouw-
ineester-ingenieur-technicus Takes. Genoemde 
heeren T . , zouden het best handelen zich 
hunne denkbeelden over de bouwkunst cn dc ar
chitecten in ons land kenbaar te maken , om 
daarna volgens onderling overleggen het bureau 
Takes uit te breiden naar de wenschen van den 
beer Timmerhans. Wij raden hun geene stille com
pagnons bij deze zaak op tc nemen. Meermalen 
zijn dergelijke lieden de oorzaak geweest van den 
achteruitgang der zaak. Met klimmende belang
stelling zal schrijver icderen brief in deze treffende 
zaak tegemoet zien cn lezen. Voordat wij ein
digen hebben wij een verzoek aan den heer Tim
merhans van Abcoude. Het luidt: Als iemand 
wonende bij de Duivendrcchtsche brug, dc hulp 
van een bouwmeester verlangt, zal dan het be
doelde plaatskantoor dien bouwmeester ontbieden 
uit Abcoude of uit Diemerbrug ? Iu het laatste 
geval houdt zich aanbevolen, te bouwen naar een 
nieuw tarief per kub. el (honorarium per wichtje.) 

UEd. Dienaar, 
A. M O L E N A S . 

Architect, Mr. Molenmaker, enz. 

Varia. 

Stoomketels. Volgens het Zcitschrifl des 
Vercins d. Ingenieurs 1800, pag. 179 , hebben 

eenige ketelmakers de slechte gewoonte, vóór de 
beproeving der stoomketels dc ondichte plaatsen 
van de naden der ketels met hclschcn steen te 
bestrijken, voor welke practijk wij ten zeerste 
moeten waarschuwen. Door den neerslag van 
het zilver uit den helschen steen wordt eene 
galvanische werking te weeg gebracht, die zich 
door een spoedig roesten van het ijzer kenmerkt 
en bij gevolg voor den ketel zelf zeer nadee
l ig is. 

Kunsthout. 100 gewichtsdeelen zaagmeel, 
liefst van wecke houtsoorten, worden in eene op
lossing van 100 gewichtsdeelen zwavelzure leein-
aarde in de daartoe henoodigde hoeveelheid wa
ter sterk gekookt en daarna afgekoeld; 50 
gewichtsdeelen lijm worden in 100 deelen wa
ter , door koking, opgelost, en deze lijmoplos-
sing wordt met de getrokken houtbrei dooi
en door vermengd, doorkneed, koekvormig uit
gelegd en sterk uitgedrukt. De eerst zeer breek
bare houtbrei verkrijgt door het droogen in dc 
lucht langzamerhand eenen grooten graad van 
vastheid. Zoodra deze brei hard genoeg gewor
den i s , wordt zij meestal niet eene dunne oplos
sing van potasch bevochtigd , eu na drie- tot vijf
maal bevochtigd te zijn , met zulk eene potasch-

oplossing van 5% eindelijk geheel uitgedroogd. 
Op deze wijze worden de enkele houtdeelen door 
eene soort van aluingrauwe lijnntof die in het 
water niet oplost en als hoorn verhardt, samen ge
kneed. Bij de oplossing van leemaarde kan men 
verfstoflen, naar verkiezing, of ook ruw gekleurd 
hout voegen om gekleurde houtplaten te verkrij
gen , zooals door vermenging van verscheidene 
houtsoorten boute mozaik-platen voor parketvloe
ren en dergelijke kunnen verkregen worden. 

Iets nieuws in de luchtvaart. — Bij gele
genheid van eene der laatste zittingen der Aero
nautical Society (luchtvaart-maatschappij) te 
I.o)111eii, gaf een der leden, de heer Reda 
St. Mar t in , verslag van eene nieuwe uitvinding 
in de beweging van voorwerpen door de lucht. 
Een licht plat raam, met taf of eene andere 
dergelijke stof bespannen, en dc gedaante heb
bende van een vlieger, wordt geplaatst boven 
een toestel op wielen, in den vorm van een 
velocipede. Het raam wordt zoodanig aan bet 
rijtuigje bevestigd, dat de hoek, dien het met 
den wind maakt, naar welgevallen kan worden 
geregeld. Aan elke zijde van de middenlijn van 
dit raam of ze i l , en op ongeveer van het 
breedste einde , worden twee schroeven (helices) 
aangebracht en rechthoekig geplaatst op het 
vlak van het zeil. De allereerste beweging 
voorwaarts wordt door den aanstaanden lucht
reiziger door middel van de velocipede aange
geven, waarhij het gewicht van den man en van 
het rijtuigje de uitwerking doet van den staart 
eens vliegers, en dus den toestel in de ge-
wenschte richting doet blijven. Op het oogen
blik dat de velocipede in beweging komt, komen 
ook de schroeven, die de opstijging bewerken 
in beweging; en de werking dezer schroeven, 
die eigenlijk het nieuwe der uitvinding uitma
ken, is juist het omgekeerde van hetgeen eene 
schroef gewoonlijk doet. In plaats namelijk van 
den toestel iu de door den luchtreiziger aange
geven richting te doen voortbewegen , werken 
zij in eene tegenovergestelde r icht ing; het zeil 
wordt schuin op den wind gehaald en onder
steunt , als een vlieger werkende , de schroeven 
in hare opwaartsche en later in hare voorwaart-
sche beweging. Deskundigen meenen, volgens 
den Engineer, dat deze toestel bestemd is om 
feiten daar te stellen en zaken mogelijk te ma
ken , die schijnbaar ver hoven het bereik dezer 
prototype liggen, cn het probleem, om lucht-
voertuigen legen den wind in te doen voortgaan, 
door dezen eersteling zijne oplossing niet weinig 
is genaderd. 

— Vrij algemeen neemt men, zelfs onder natuur
kundigen voor waarheid aan, dat onze bol door 
uitstraling van warmte langzaam afkoelt. Als 
die vooronderstelling gegrond is , gaat die bekoe
ling dan in ieder geval zeer langzaam voort, zoo
dat wc vooreerst nog voor geene algemeene be
vriezing behoeven te vreezen. 

Het is namelijk bewezen, dat de lengte van dag 
en nacht sedert den tijd van Anaxagoras, niet 
merkbaar is afgenomen, dat dus de massa onzer 
planeet sedert dien tijd niet verminderd of inge
krompen i s , 'tgeen ongetwijfeld zou gebeurd zijn 
wanneer eene vermindering van aard-temperatuur 
bad plaats gehad. Uit dit alles maakt men op, dat 
de aard-warm te, in de laatste 2000 jaren, nog 
niet bet 300"" gedeelte van een graad is vermin
derd. (Engineer.) 

Wanneer de witte lichtstraal van eene elec-
trieke lamp wordt opgevangen , cn loopt door eene 
buis van 3 voeten lang en met eene niet zeer 
doorschijnende vloeistof gevuld, dau worden de 
blauwe, groene en geele stralen geheel verwij
derd, cn de uitstroomende lichtstraal is geheel 
donkerrood. (fop. Science Dev.] 

De gemiddelde jaarlijksche drukking van de 
atinospheer is aan schommelingen onderhevig die, 
hoewel jaarlijks terugkomende, lang aan de aan
dacht der natuurkundigen zjjn ontsnapt, en ook 
thans nog maar voor enkele streken der aarde 
met eenige zekerheid zijn geconstateerd. 

Binnen een gordel, die zich vermoedelijk tot 
op 40 graden zuider- en noorderbreedte , en dus 
aan beide zijden van den equator uitstrekt, komen 
de grootste cu dc geringste atmospherische druk-
kings-momentcn voor, en vallen in, zoo het schijnt, 
met de grootste en de geringste zenith-afstanden 
der zon. — Zoo is b. v. te Madras de gemid
delde barometer-Stand in Januari 0.21 duim hoo
ger dan in Juli . Te Calcutta klimt het verschil 
tol 0.52 duim. Aau dc Kaap de Goede Hoop 
daarentegen is de hoogte in dc maand Juli 0.29 
duim grooter dau iu Januari. , Engineer.' 
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Van de 66 enkelvoudige stoffen of elementen, 
die wij thans kennen, zijn er 19 in de meteoor-
of luchtsteenen gevonden. 

Stoffen , die hier op aarde niet voorkomen , 
nieuwe elementen alzoo, zijn in de luchtsteenen 
nog niet ontdekt. 

Keizer »Jehangir", een Bengaalse!) vorst, heeft 
eenige zwaarden in zijn bezit (en bewaart die als 
reliquieén), die gemaakt zijn van meteoor-ijzer, 
gevallen in den staat I'unjaub in 1620. 

[Pop. Science Review.) 
De duur van het rommelen van een donderslag 

is gelijk aan den t i jd, die het geluid noodig heeft, 
om eene ruimte te doorloopen, die ligt tusschen 
twee lijnen , getrokken tusschen de beide uitein
den van den bliksemstraal en den stand van den 
waarnemer. 

Als wij liet getal seconden, die het gerommel 
des donders duurt, met 337 vermenigvuldigen, 
krijgen wij in Nederlandsche ellen, het verschil 
in lengte van 2 lijnen , uit ons waai neraingspunt 
naar de beide uiteinden van den bliksemstraal 
getrokken. (Cosmos.) 

Het kostbaarste horologe, dat ooit gemaakt is , 
was ongetwijfeld dat , hetwelk in 1844 voor sul
tan Abdul Medjid is vervaardigd. 

Die groote heer moet evenwel het (hagen van 
dat uurwerk nog al lastig gevonden hebben, daar 
het 5 Eng. duimen in diameter was. 

Het sloeg de uren, halve en kwartieruren op 
staaldraad, en met een geluid als van een krach
tige hangklok. Het horloge kostte 14.400 l lo l -
landsche gulden. (Enyinecr.) 

Aankondigingen. 
Maandas ; , 22 J u l i . 

Ten t l ' / i u r e » a a u n e * K e D 0 U W v a n prov bestuur te 
'sHage: het doen van baggerwerk iu het rivierbed der 
Nieuwe Merwede, onder de gemeeuten Werkendam, .Slic
drecht, Made c. a., Hooge Zwaluwe eu Dubbeldam, pro
v inc i ën Noord-BrabantenZuid-Hollnud, door middel der Kijk.— 
stoombaggervaartuigen, met liet onderhoud dier vaartuigen; 
iu twee perceeleu. 

Ten 12 ure, teu raadhuize te Dordrecht: lo. het herstel
len eu leveren vau meerpalen cu due d'Alvcu in dc havens 
der gemeente Dordrecht; 2o. het lichten van het kalkschip 
genaamd Kmiele , liggende in de kalkhavcii tc Dordrecht. 

I I Ï I I M I H B , 2 3 J u l i . 
Teu 12 ure, aau het hoofdbureau der .Maatschappij tot 

exploitatie vau staats-spoorwegeu tc 's Hage: het Louwen 
van eene wachtkamer met bureau aan dc wacliterswoniug 
bij de Halte Vicrverlaten cu het makeu van een bestraat 
trottoir aldaar, teu behoeve vau den spoorweg vau HarÜu-
gen naar de Hannoversche grenzen. 

W o e n s d a g , 2 4 J u l i . 
Ten 11 ure, op het Gemeentehuis te Leeuwarden: het 

eerste gedeelte der werken benoodigd voor de vermeerdering 
eu vergrooting der gebouweu en verdere werken aau de 
gasfabriek aldaar. 

Ten 12 ure, in liet lokaal de Korenbeurs te Haarlem: 
het verbouwen cu inrichten van een locaal voor de bijeen
komsten en vergaderingen der vereeu ïg iug „ W e t e n en Werkeu." 

Donderdag;, 2 5 J u l i . 
Ten 12 ure, aau het ministerie vau biunenlandschc zaken 

te 's Gravenhage: Het maken eu stellen van eeue ijzeren 
kap op het station Zwolle vau deu spoorweg vau Aruliem 
naar Leeuwarden. 

Ten 12 ure, iu een der lokalen van het ministerie van 
b ï n u e n l . zakeu te 's Hage: het maken, leveren cu opstellen 
van 12 draaischijven vau 4.80 Ned. el middellijn. 

Ten 12 ure, iu ecu der lokalen vau het ministerie van 
binnenlaudschc zaken tc 'sHage: het makeu vau cene loods 
op het statiou tc Zwolle. 

Ten 1'/, ure, aan het lokaal van bet prov. bestuur te 
Haarlem: net onderhoudeu vau 's rijks post- eu telegraaf
kantoor te Amsterdam , iugaaude met deu dag der goed
keuring van het tc sluiten contract eu eiudigeude deu laatsten 
Mei 1871. 

V r i j d a g , 24» J u l i . 
Teu l O ' / j ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 

's Bosch: het maken der aardenbaaii cn kunstwerken, met 
het deels begriudeu, deels met klinkers bestraten van af 
deu provincialen weg vau St. Authouis tot aan deu gemeen
te-grindweg onder Wanroy, ter leugte van 1418 el. 

Teu 12 ure, aau het gebouw van het prov. bestuur tc 
Arnhem i het vernieuwen der Suikerbrug over het Apel-
doornsche kauaal eu het bouwcu van eenen zinkput met ko
ker , even benedcu dc haven te A|jcldoorn. 

Ten 12 ure, iu het lokaal vau het ministerie vau biu
ueulaudsehc zaken te 's Hage: het spannen en ophaugcu 
vau eeu. draad aau de bestaande telegraafpaleu op dc lijn 
van Vlisshtgeu over Roosendaal cu Breda naar Goriuchem, 
met uog eeu tweeden draad op het gedeelte tussehen Roo
sendaal tn Breda, iu drie perccelen. 

Teu 12 un-. iu bet lokaal van het ministerie van biii-
nenlandscha zakeu te 'sllage: het herstellen eu verbeteren 
der tclegróaftfjucii langs deu Ccntraal-spoorwcg tusschcu 
Utrecht uil Kampen. 

Ten 2 tt/c: in het gemeentehuis tc Kapclle, prov. Zee-
'landt -liet verbeteren , begriudeu eu onderhouden van den 

^JQppende van tien bettaanden grindweg te Kveradijk, 
^hofstede, bewoond door M . Bruiiiuoge, over den 

ar de grens van 's Gravenpolder, tot aan deu 
eer»t*n t ü u t k \ a u den Heergeertspolder, lang 1850 el. fa V f jfcfcA M a a n d a g , 2 » J u l i . 

Ten 19 ure, aun het gebouw van het prov. bestuur te 
. 'Mitastnchr: de uitvoering van werken tot verbetering vau 

de rivier de Maas, voor rekening der Nederlandsche en Bel
gische regeeriugeu, naar aauleidiug vau art. 9 van het trac-

taat van 12 Mei 1863, betrekkelijk dc watera ftapmugen van 
die rivier, alB: a. te Smeermaas, gemeente Oud Vroenho-
ven; b. de voortzetting der verbetering iu de gemeente Geullc, 
iu de raailijnen XXII cn XXI11. 

Donderdag , 1 Aug . 
Ten 12 ure, in ecu der lokalen van het iniuisteric vau 

binueiil. zaken tc 's Hage: dc levering van tien duizeud 
tou spoorstaven met eindverbindingen , in twee perceelen , 
eu van honderd tou haak bouten, iu eeu perceel. 

V r i j d a g , 2 A u g . 
Ten 10 ure, in het gemeentehuis vau Oudclaude (prov. 

Zeeland': het verbeteren , bcgrinden eu ouderhouden van 
den Zandweg van Oudclaude, Driewegen eu Kllewoutsdijk , 
tot aan den grindweg van 'f Gravenpolder naar Kllewouts
dijk, laug :W80 el. 

Zate rdag , 9 \ u g . 
Ten 1 ure, door de Directie der Ned. Rhijiispoorwcg-

maatschappij te l'trecht: herbestediug van het bouwen vau 
ecu stationsgebouw, retiradegebouw en verdere werken op 
het statiouftterrcin te Arnhem. 

Donderdag . IA A u g . 
Ten 12 ure, iu een der lokalen van het. ministerie vau 

binnenlandsche zakeu tc 'sllage: het bouwen van eeue werk
plaats voor locomotieven te Tilburg. 

D i n s d a g . 2 3 A u g . 
Ten 12 ure, aan dc pastorie tc Vlaardingcn: het bouwen 

eeucr nieuwe kerk met toren cu pastorie. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op • Juli te Goriuchem: het maken van ecu gebouw tot 

onuciniug vau R. K. armen en weezen. Minste iuschrijvcr 
H . v. d. Giessen aldaar voor ƒ11,970. 

Op 11 Jtdi tc 's Bosch : het bouwen vau lokalen voor het 
prov. genootschep van kunsten eu wetenschappen iu Noord
brabant boven het gebouw dc Boterbal. Aangenomen door 
J . C . Schelleken!, voor / 14,500. 

Op 12 Juli te 's Ifcjscli : lo. het maken der aardebaan en 
kunstwerken en het ten deele begriuden cu bekliukeren 
daarvan van den weg tnsscheu den rijksweg vnn 's Herto-
genbosch naar Tilburg , onder de gemeente I lelvoirt, eu 
den prov. weg van *s Hertogenbosch naar Raanisdouk, ouder 
de gemeente Nieuwkuik, ter lengte van 88X5 el. Aangeno
men voor ƒ 6 4 , 0 0 0 door II. (.'. Lathouwers teVuclitcnT. M . 
Terwiudt te 's llcrtogcnbosch; 2o. idem tusschen den prov. 
weg te Hilvareiibcck cu den prov. weg van Tilburg naar 
Best, ouder dc gemeente Oirschot, ter lengte van 14,010el. 
Aangenomen voor / ï>8, t>25 door L . v. Gaal te Geldorp. 

Op 12 Juli te Arnhem: liet leveren en verwerken vau 
het uoodhout voor den winter van 1807 op 1808, eu het, 
zoo noodig, zetten der uooilkecringcu langs den Boven-K ij u 
eu het Pauucrdcuschc kanaal. Minste inschrijver M . B. 
Terwiudt tc Paiincrdeu , voor ƒ 2495. 

Op 12 Juli te Arnhem: het bouwcu van een Rijks-tele
graafkantoor op het St. Jansplein, Minste inschrijver G . 
Wegerif te Apeldoorn, voor ƒ 17,500. 

Op 15 Juli te Amsterdam : het deni]>en vau het gedeelte 
van den N . Z. Achterburgwal tusschen de Stil- en Molste-
gen, met alle daarbij behoorende werken. Aannemer K. II. 
Brockineicr voor ƒ 2 4 , 9 0 0 . 

Op IJ» Juli te Amsterdam: het vergrooteu en gedeeltelijk 
verbouwen van het stationsgebouw en het maken eener over
kapping op het station Haarlem. Aangenomen door P. P. 
v. Vliet, te l ithooru , voor ƒ 1 0 9 . 5 0 0 . 

Op I U Jul i tc Zwolle: het leveren cn stellen van meu
belen, gaz- en waterleidingen iu de Rijks hoogerc burger
school aldaar. Inschrijvers waren dc heeren F. J . Schoc-
makcr aldaar, voor ƒ 17,777; W. F. Brcinan aldaar, voor 

ƒ 18,840; 11. Heuvels tc Arnhem, voor ƒ 19,340; onder 
nadere goedkeuring is dc levering aau cerstgcuoeuiden gegund. 

Op f."» Jul i te 's Hage : lo. het verhoogeu cn verzwaren 
der dijken wederzijds het kauaal van Steenenhock, tusschcu 
het stoomgemaal cu dc sluis aan dc Bcncdcii-Merwede te 
Stecucuhof-k , onder dc gemeente Hardiuxveld. Minste in
schrijver W. J , de Geus, te Hardiuxveld, voor ƒ 3970. 
2o. het herstel vau 's ryks rivierwerken iu tic Oude Maas 
boven Puttershoek, de Krab cn dc Dordsche Ki l , in dc 
prov. Zuid-Holland. Minste inschrijver ('. Timmer, te Wi l -
leinsdorp, voor ƒ 4179. 

Dnurna heeft de herbestediug plaats gehad van het weg
ruimen van het wrak van het in November 1800 in het 
Brouwershavenschc zeegat gebleven Nederlandsche dricninst-
schip Elisabeth. Deze besteding geschiedde bij inschrijving 
en ojibod. l iet werk werd ingezet op ƒ 10,000, met ver-
hoogiug van /" 100. Het werd afgemijnd door den minsten 
iuschrijvcr, den heer W. J . Schram, te Slicdrecht, voor 

ƒ 100,000, voor welke som hij het werk, ouder condit iën 
eu met afwijking van het bestek, bereid was uit te voeren. 

Advertentiën. 

Aaiil»e*te<ling. 
BURGEMEESTER K N WETHOUDERS V A N L E E U 

W A R D E N hebben het voornemen op Woensdag 
den 24 Julij 1807, 's voormiddags ten 1 1 J ure, 
in 't Genieentehuis aldaar, publiek aan te besteden : 

Het leveren en stellen van een' CON
DENSOR, twee WASCHKISTEN en vier 
K A L K K I S T E N met aankleve van dien, 
benevens van het benoodigd IJZER
W E R K in het Retortenhuis, een en an
der ten behoeve van de Gemeentelijke 
Qasfabriek. 
Bestekken, image der teekeningen, zoomede 

inlichtingen, zijn aan de Fabriek te bekomen 
's morgens van 9 tot 2 un' , eu 's namiddags van 
5 tot 7 ure, terwijl de inschrijvingsbilletten uiter
lijk den 23 Julij e. k., de» avonds vóór 7 uur, 
ter Secretarie tier Gemeente moeten worden in
geleverd. 

Leeuwarden, den 5 Juli 1807. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

DIRK ZEPER. 
Be Secretaris, D E S W A R T . 

\ 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS D E R G E 

M E E N T E LEEUWARDEN* zijn voornemens op Woens
dag den 24 Julij e. k., des vooriuiddags ten elf 
ure, op het Gemeentehuis, publiek aan te besteden : 

Het eerste gedeelte der werken, be
noodigd voor de vermeerdering en ver
grooting der gebouwen en verdere wer
ken aan de Oasfabriek aldaar. 
Het bestek , inzage der teekeningen en inlichtin

gen te bekomen bij den Gemeente-Architect, van 
's morgens '.) uur tot 's avonds 7 uur. 

Leeuwarden, den 4 Julij 1807. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

DIRK Z E P E R , Burgemeester. 
DE S W A R T , Secretaris. 

B E C K E R & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmeet - en andere i n s t r u m e n 
ten voor den W A T E R S T A A T , H E G E N I E , K E N A A N L E G 

V A N S I ' O O R W E O E . N en O P K N I I A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

FOLKERS & C° 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A X D E 

PATENT «RETE-STOIllÖMPv,™, 
te L O TV 1 3 E N . 

Ransome's kunstzandsteen voor Bouw
kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , K A P I -
T E E I . E N , CONSOLES' , F R I E Z E N , enz.; alsmede 
V A Z E N , F O N T E I N E N , G E D E N K T E E K E N E N , 
S T A N D B E E L D E N , G R A F T E E K E N E N enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig; teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge
geven , en naar over te leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de verbinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk, die in 
den steen wordt opgenomen. dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N , TERRA
COTTA , K A L K - , PORTLAND-CEMENT-BEPLEIS
TERING, enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoniing 
van Steenkleuren zijn verschillende Kleurstof
oplossingen verkrijgbaar. 

MOSAIK-TEGELS. 
(Oebakken steen. Frantieh fabrikaat.) 

Dessins en monsters zijn in verschillende 
kleuren voorhanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel-Hötel (vestibule), 
voor den Huize «Kersbergen'' te Zeyst (warande) 
en vele particuliere gebouwen. 

Adres F O L K E R S & C". te Amsterdam. 

Bij de Boekhandelaars L . V A N B A K K E N E S & C°. 
te Amsterdam zijn op franco aanvrage verkrijgbaar: 

ZES PLATEN UIT HET ALBUM, 
Derde deel, 

Verschenen onder Redactie van 
J. H. L E L I M A N 

A R C H I T E C T T E A M S T E R D A M . 
PI. I. VOGELHUIS van den heer J. F. M E T Z E -

I . A A R . 

PI. II. G E B O U W : Ullrajeetum, van den heer 
G. F. M O E L E B E R G V E L D . 

PI. III. GEBOUW DER ZIEKENVERPLEGING, 
van den heer J. II. L E L I M A N . 

PI. IV. AANLEGPLAATS-STOOMBOOT en PO
LITIEBUREAU , van den heer E. M O I . Ë M A N S . 

PI. V en VI. M U Z É U M Koniny Willem de Derde, 
van den heer J . H. L E L I M A N . 

Prijs d r i e d u l d e n . 

Tweede jaargang. ï 0. 30 

tencaijil (eregaM uderea'taltrlag bij 
l i . A . T H I E M E Ic A r n h e m . 

Prijs per 'A maanden franco p. p. f\A&. 

27 Juli 1867. 

aaeaaeert'iiek wr eea j a a r ( i i ( . 
Mierleatièa i u t e a ƒ ..20 per feicaen regel 

en f -.45 teer lejel ea eea \ ' . 

WEEKBLAD voor ARCHITECTED, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS & "WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o u d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A ~ N G E N D T . T C x z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURGII, C. J. VAN DOORN, I). GR0THE, J . II. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. R00RDA VAN ETSINGA, H. P. VOGEL. 

R E S T A U R A T I E D E R S T . - J A N S K E R K T E ' S - B O S C H . 

Aan de Redactie van De Opmerker! 

In afwachting van de oplossing der bedenkingen , 
welke tegen eene algemeene deelneming tot be
spoediging der uiterlijke restauratie van de St.-
Janskerk alhier gemaakt zijn , acht ik mij verplicht, 
al dadelijk een artikel te beantwoorden van uwen 
R. C. abonné P. P. X . , voorkomende iu De Op
merker van 13 Juli 1807, n". 28. 

Wij hadden van dien kant de storm niet ver
wacht. Die schrijver is van meening adat de 
Roumech-Cat'kolieken in Nederland het niet zullen 
dulden dal V O O R H I : N N E K E R K hij andere gezind-
heden, onder welke aanlokkelijke en bekende 
vormen ook , geld worde gevraagd." 

De heer P . P. X . verliest uit het oog, dat wij 
niet voor eene Roomsch-Catholiekc kerk bij andere 
gezindheden medewerking vragen, maar dat wij 
ons tot alle Nederlanders gewend hebben , tot res
tauratie van een te lang verwaarloosd architec
turaal kunststuk. 

Mocht toch de bewering van P. P. X . waar zijn: 
mochten onze R . C. landgenooten onze pogingen 
wraken en ze niet dulden ; mochten zij ons slechts 
te kennen geven, dat onze bemoeiingen hun niet 
aangenaam zijn; wij zouden, hoewel met leed
wezen, de handen dadelijk van de door ons met 
geestdrift begonnen onderneming aftrekken. Wij 
hebben dat werk niet begonnen zonder dat wij 
ineenden zeker te zijn, dat onze liefde voor de 
kunst sympathie zou vinden bij onze R. C. vrien
den , en zouden vermecnen die niet te mogen en 
te moeten voortzetten, wanneer bet ons nog bleek, 
dat wij ons in die meening bedrogen hadden. Wij 
hebben onze medewerking aangeboden, maar wij 
dringen die niet op. 

Toen wij ons plan in December 1800 aan de 
bestaande hoofd-coinmissie mededeelden, schreven 
wij uitdrukkelijk, daartoe niet te willen overgaan 
zonder haar niet dat plan bekend te maken, om 
ons te overtuigen dat daartegen hij haar geene 
bedenkingen bestonden en vooral niet bij den 
HoogEeiw. Heer Kerkvoogd vau het Bisdom. »Mocht 
dit toch," zoo eindigen wi j , «mocht dit toch het 
geval zijn, en ZWEerw. om D E Z E O F U E N K reden 
van oordcel zijn, in dal voorstel niet te moeten 
treden, dan zal daaraan geen verder gevolg 
worden gegeven." 

Toen wij daarop de schriftelijke verzekering 
ontvingen, dat die commissie zelve slechts een 
later tijdstip had willen afwachten, oin een al
gemeen beroep op de bevolking te doen, en ons 
voornemen om de kunst, zonder inmenging van 
het teeder punt des geloofs, om krachtige pogin
gen aan te wenden tot bevordering van het aan
gevangen werk, ook door den Bisschop op hoogen 
prijs weid gesteld, meenden wij tegen bedenkin
gen als die van P. P. X. gewaarborgd te zijn en 
werden in dat gevoelen versterkt, toen wy later 
vernamen, dat die commissie zelve op kleiner 
chaal de medewerking van Protestanten reeds 

ingeroepen, geldelijke bijdragen gevraagd en ont
vangen had. 

De bedenkingen van P. P. X . wegen dan ook 
bij ons niet zwaar. Wij zijn de eersten geweest, 
om vooruit te stellen, dat dc Roonisch-Catholieken 
de medewerking dei- Protestanten niet behoeven 
»Che faranno da se." Wij hebben die uitvoering uit 
liefde voor de kunst eu in het belang van den vader-
landschen roem willen helpen bespoedigen. Wij 
hebben geene weldaad willen bewijzen, veel minder 
willen opdringen. Onze eigen eer rekenden en 
rekenen wij nog iu dat grootsche werk betrokken. 
Wij wenschen er aandeel in te hebben. 

Toen wij den 30 Juni j . I. aan de commissie 
tot de restauratie mededeelden, dat zich hier eene 
subcommissie tot dat einde gevormd had, zooals 
er zich later te Leiden eene geconstitueerd heeft, 
en wij er elders binnen kort denken te zien ge
vestigd, schreven wij : adat wij zoo wenschten te 
werk te gaan, dat wij niet afweken van de rich
ting, welke die commissie aan dat werk wenscht 
te geven ; dat wij daarop geenen invloed van wel
ken aard ook, verlangen uit te oefenen en geenen 
stap wenschen te doen , dien wij zouden kunnen 
vermoeden aan die commissie minder welgevallig 
te zijn, dewijl ons eenige doel was, hare pogin
gen in de hand te werken." 

Op dat schrijven hebben wij tot heden (22 Juli) 
nog de eer niet gehad, eenig antwoord te ont
vangen. Mocht, hetgeen wij niet kunnen veron
derstellen, het gevoelen van P. P . X . ook thans 
het gevoelen van die commissie blijken te zijn, 
dan zullen wij ons verplicht achten, dadelijk onze 
welgemeende bemoeiingen te staken; opdat het 
werk dat wij inet christelijken broederzin in het 
belang van den roem der Nederlandsche Archi
tectuur hebben aangevangen, niet een nieu
wen twistapptd worde voor het reeds te zeer ver
deelde vaderland. Wij zullen dan de door ons 
opgenomen taak nedeileggen in de overtuiging, 
dat bij de ondervonden miskenning van velen, 
anderen toch recht zullen doen wedervaren aan 
onze goede en zuivere bedoelingen. Wij zullen 
ons dan dadelijk ontbinden met het zelfbewustzijn, 
dat wij het goede en niets anders gewild hebben. 

Bonum voluisse sat est. Malum perseverare. 

De Secretaris der Subcommissie te 
's-Dcrtogenbosch , 

I. V E R S K E L T . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N I. A N D. 

Een blok van 41 huizen, door keizer Napoleon 
te Parijs voor fr. 510,000 gesticht om als model 
voor arbeiderswoningen te dienen, is thans door 
hem geschonken aan eene vereeniging van hand
werkslieden , welke zich vormt voor om geza
menlijke rekening goedkoope woningen te bouwen. 

— Ten zuiden van de stad Parijs , buiten de 
fortificatiën , is een klein modern dorpje gelegen , 
te midden waarvan zich hemelhoog verheft een 
kolossale van hout gebouwde toren , dc MalakofT-
toren genaamd. Die toren — letterlijk van bo
ven tot onder bedekt met schilderijen in fresco. 
voorstellende de batailles en de gevechten van 
den Krim-oorlog, met de portretten van al de 
bevelhebbers, die zich in dien schitterenden veld
slag hebben onderscheiden — zal den 3t3*<e" de
zer maand publiek worden verkocht met een inzet 
van 00,000 francs. 

B I N N E N L A N D . 

Wij vestigen de aandacht op de in dit blad 
voorkomende advertentie van het Bestuur der 
maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en 
de prijsvragen, door haar uitgeschreven. Wij 
noodigen alle bouwkundigen uit dooreen getrouwen 
opkomst ter algemeene vergadering van 7 Augus
tus een bewijs van sympathie te geven in eene 
zaak, die hunne onverdeelde belangstelling ten 
volle verdient. 

— Blijkens eene advertentie, in dit blad op
genomen , zullen de notarissen Schmolck en Eiken
dal ongeveer twaalf bunders grond, grenzende 
aan het voornaamste en meest gezochte gedeelte 
van 's Gravenhage , in veiling brengen; wij ver
mecnen belangstellenden op deze gelegenheid tot 
aankoop van bouwterreinen te moeten wijzen. 

— De heer J. Versfeit, secretaris der sub
commissie te 's Hertogenbosch voor de restauratie 
der St. .huiskerk aldaar, heeft ons een schrijven 
toegezonden , in antwoord op den brief van P. P. X , 
voorkomende in ons blad van 13 dezer n". 28. 
Bij de opname van dezen brief, waarvan wij de 
strekking ten volle beamen, stellen wij onze 
kolommen voor medewerking in deze zaak, die 
door ons als eene nationale beschouwd wordt, 
volgaarne open. 

— Wij lezen inde Hosendaalsche Cl. het volgende: 
•Woensdag 17 Julij is hier ter plaatse een 

ten ruim II ure, des voormiddags, van den Moer
dijk komenden trein, kort vóór de plaats van be
stemming, gederailleerd. 

«Daar de trein nog met eene tamelijke snel
heid zich bewoog, is het alleen aan de activiteit 
van den machinist te danken, dat een groot 
ongeluk voorkomen is. Deze in tijds bemerkende, 
dat een wissel, door welken de trein moest pas-
seeren , niet in den behoorlijken stand was geplaatst 
en daarbij geen haan- of wisselwachter tegenwoor
dig was, heeft nog tijdig genoeg dusdanig kun
nen stoppen . dat alleen de machine (hoewel zeer 
beschadigd) buiten bet spoor is geraakt, en ook 
ditmaal de groote massa reizigers, waaronder 
het zich naar Parijs begevend muziekkorps der 
grenadiers en jagers, weder met den schrik is 
vrijgekomen. 

'•^JJitgegev'n te Arnhem bij IJ. A. THIEME.—Hoofdcorrespondenten L . VAN' B A K K E N E S & C». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 
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• Het ware echter tc wenschen «lat de maat
schappij, genaamd Le Grand Central Beige, ter 
wille van eene besparing van enkele franken niet 
langer in de gelegenheid werd gesteld het pu
bliek aan hare al te groote nuttigheid op te offeren. 

»Er zijn, om slechts iets tc noemen, op dit 
emplacement toch minstens 30 excentrieken. Die 
zes-cn-derlig excentrieken (spoorwissels) worden 
door N .B . één ofhoogstens twee wachters bediend ! ! 
en dat op een centraal punt, waar dagelijks 35 
treinen zich afwisselen ! 

»Wij verzoeken alle dagbladen, dit ons beticht 
over te nemen. Geheel Nederland eu België 
hebben dagelijks belang bij eene verbetering ten 
deze. Overigens beloven wijden «Grand Central 
Beige" voortaan een nauwkeurig toezicht van 
onze zijde." 

— Aan de Amst. Ct. ontleenen wij omtrent 
betgeen op dc vergadering der aandeelhouders in 
de maatschappij tot exploitatie van staatsspoor
wegen is medegedeeld, het volgende. De exploi
tatie, op 1 Januari 1800 met 295 mijlen aange
vangen, steeg tot op 590 mijlen, waardoor 45 
nieuwe stations voor bet verkeer moesten worden 
ingericht; de opbrengsten bedroegen, buiten de 
garantie van den Belgischen staat over twee ge
deelten van den spoorweg Lu ik—Liraburg . 
f 1,592,140.38'/ a ; de opbrengst per mijl bedroeg 
per jaar ƒ3 ,777 .14 en per dag/ ' 10.35; de 
exploitatie gaf, na uitbetaling der pachtsommen , 
een verlies van /' 13,999.38 : de staat ontving 
een bedrag van /' 58,705.04 , als zijn aandeel 
in de opbrengst. De afschrijvingen geschiedden 
zooals die bij de concessie zijn bepaald en over
eenkomstig vorige balansen aangenomen, zoodat 
bet eindresultaat der winst- en verliesrekening 
een voordeelig saldo is van f 17,933.73. 

Amsterdam. Laatstleden Vrijdag , den 19 
dezer, werd alhier in het lokaal Eik eu Linden 
eene vergadering gehouden van de afdeeling Am
sterdam der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst. — De meer dan gewone opkomst der 
leden was te verklaren uit de belangrijkheid der 
onderwerpen, waarover gesproken zou worden, 
en deze geeft ons aanleiding, om ook iu dit blad 
daarvan te gewagen. Nadat de heer N . Hedeker 
Bisdom over de beide bouwmeesters Hendrik de 
Keizer en Jakob van Caiupen eene voordracht had 
gehouden, welke cene schat van wetenswaardige 
bijzonderheden bevatte, en de beer J. Gosschalk 
eene verzameling fransche prenten, betredende de 
Wereldtentoonstelling te l 'arijs, ter bezichtiging 
bad aangeboden, trad onze geachte stadgenoot, 
de heer J. II. Leliman, op, om te spreken over de 
vergrootingen der stad Amsterdam, een onder
werp voor ons allen van actueel belang, lat 
bijzonder in dezen kring de buitengewone op
komst ten volle rechtvaardigde. 

Met onverdeelde belangstelling werd zijne rede 
van het begin tot het einde aangehoord ; het 
was klaarblijkelijk de vrucht van ernstig gezette 
studie, en getuigde in alle deelen van eenen 
ptactischeii blik en grondige zaakkennis. 

't Was zijn eigen oorspronkelijk plan, op deug
delijke gronden steunende. dat de spreker ont
vouwde; hij knoopte daaraan nog eeue beschou
wing van bet thans bij het gemeentebestuur in 
overweging zijnde ontwerp van den heer stads
ingenieur Van Niftrik. Hij wees aan waarom 
en in welke punten bij meende daarvan te moe
ten afwijken, cn we ineenen dat zijne bezwa
ren daartegen zoowel als zijne eigene denkbeelden 
alle aandacht bij de behandeling dezer zaak ver
dienen. 

In het gemeenzaam onderhoud, dat op zijne 
voordracht volgde, voerden verscheiden sprekers 't 
woord. Dc heeren Hedeker Bisdom, Kuiper . 
Gosschalk en anderen gaven elk op zijne eigen
aardige wijze hunne ineening voor of tegen de 
zienswijze vau den heer Leliman len beste, 
en werden door dezen kort en zaakrijk beant
woord, 't Hoofddenkbeeld van den heer Lel i 
man was zich voor kostbare onteigening le wach
ten; bestaande belangen zooveel mogelijk le 
spareu; gebruik te maken vau thans iiiittelouzen 
stadsgroml: te zorgen dat de nieuwe uitleg 
vooral met bet bestaande oen harmonisch geheel 
zou uitmaken en ook de verfraaiing en verbete
ring der oude stad met zich voeren, terwijl de 
perceelsgewijze verkoop der naar zijn plan alge-
deelde erven eene aanzienlijke bron van inkomst 
voor de stad zou zijn. Hij verzette zich tegen 
bet bouwen in ' l blinde, eu wilde dat nu, evenals 
iu vroeger tijden , de burgervaderen het inia-
tief zouden nemen en straten, grachten, rooiing 
en richting bepalen in welke gebouwd zoude 

worden. Ken der leden. zoo wij mecnen de 
heer Tetterode, uoodigde den spreker uit zijne 
denkbeelden door den druk in ruimer kring te 
verspreiden en we betreuren in het belang der 
zaak dat de heer Leliman meende zich daarvan 
voorloopig te moeten onthouden. Immers van
wege 't gemeentebestuur is juist op critiek en 
inlichting aangedrongen , en schijnt 't een blijk 
van onverschilligheid, dat in dezen nog geene 
stem zich voor of tegen deed hooren ; wij waar
deuren daarom den ijver en de belangstelling in 
het algemeen welzijn, 'lie de heer Leliman ook 
in liezen betoond heeft. Moge zijn voorbeeld 
velen opwekken, opdat in deze publieke zaak zich 
de publieke ineening tijdig cn volledig kenbaar 
make. 

Arnhem. Wij vernemen dat onze stadgenoot, 
de heer Strackee, benoemd is tot lid der jury 
vau lu-t nationaal monument tot herinnering aau 
Nederlands onafhankelijkheid. 

Wij zien verlangend eenig officieel bericht in 
deze zoo teedere quaestie tc geinoet. 

Haarlem. 22 Juli . Heden is alhier bet con
tract geteekeud tusschen bet gemeentebestuur en 
de directeuren der Nederlandsche Maatschappij 
van Qrondcrediel, gevestigd te Amsterdau . 
waarbij aan deze laatste zijn overgedragen de 
voor bebouwing bestemde gronden . gelegen aan 
de noordzijde der stad. tusschen het Singel, de 
Nieuwegracht en den spoorweg. Uit bet plan 
der Maatschappij, overgelegd bij het contract, 
blijkt. dal zij voornemens is te bouwen , voor
eerst , eeu blok van negen kapitale woonhuizen, 
met ol' zonder stallingen, zich uitstrekkende ach
ter de huizen van den Kruisweg. Vóór de woon
huizen zal een plantsoen worden aangelegd, met 
een muziek-tempel in bet midden. Verder zullen 
iu een sierlijk park. door een deskundige ont-
worpen dertien fraaie villa's worden gebouwd . 
mede het uitzicht hebbende op het luiddcnplant-
soen. De stad Haarlem heelt zich van haren 
kant verbonden om de Achter-Nieuwegracht te 
dempen, vau de Kii i ishrng tot aan den spoorweg 
en verder om de noodige zorg te dragen voor 
sierlijke wandeldreven en beplanting'. — Meu 
twijfelt niet, of dat plan zal aanmerkelijk bijdra
gen tot verfraaiing van de stad. die ten noorden 
reeds zoo veel schoons oplevert, en velen aan
sporen om hunne woonplaats te vestigen iu deze, 
onder anderen ook door hare omstreken zoo te
recht beroemde plaats. 

Steenwijk. Omtrent den stand der werken 
van den spoorweg van Zwolle uaar Heerenveen, 
ontvangen wij van onzen berichtgever het navol
gende overzicht: 

Het aardewerk is gereed, uitgezonderd een 
weinig grondvervoer nabij Zwolle eu een gedeelte 
haan in de Plassen nabij Oude Schoot, terwijl de 
groote iugraving van den Woldberg (gemeente 
Steeiiwijkcrwold) zoover is gevorderd d a l e r , vol
gens informatie , nog ongeveer 80000 e l ' grond 
is te ontgraven. 

De onderhouw van alle bruggen in den spoor
weg is gereed ; dit is mede het geval met den 
bovenbouw, uitgezonderd van de bruggen over 
de Hoogenveenscbe- en Siuildevaarl nabij Meppel. 

De havens met de daarover liggende draai
bruggen te lledeiusvaart en te Meppel zijn gereed. 

De ballast wordt te Leiucle (ambt Ommeni 
uit den Lemelerberg getrokken en per scheeps
gelegenheid vervoerd, en wel voor den spoorweg 
Zwolle-Meppel naar liet punt , waar het kanaal 
van Zwolle naar Almelo door den spoorweg wordt 
gesneden, en voor den spoorweg Meppel-Heeren-
vecn evenzoo naar liet punt, waar de spoorweg 
de Suiildevaart snijdt. He hallasthoopeu of de
póts liggen ilus op >/.2 uur afstand van Zwolle 
eu op uur afstand van Meppel , en vandaar 
wordt de hallast per locomotief op de haan ge
bracht. 

De haliast is op het gedeelte Zwolle-Meppel 
voor ongeveer aangevoerd, terwijl van Mep
pel tot Steenwijk liet protil geheel en van 
Steenwijk tot Woivega voor de helft is aange
steld. Voorhij Woivega is nog geeu hallast 
aangevoerd. 

He stationsinrichtingen te Dedeiusvaart , Stap
horst , Steenwijk en Woivega ziju. op eenige 
kleinigheden na, gereed. 

liet stationsgebouw te Zwolle is ouder dak en 
de ijzeren kap (zooals men mij verzekert a la 
l.'trerht) wordt eerstdaags aanbesteed. 

liet stationsgebouw te Meppel is opgemetseld 
tol de hindlaag 1"" verdieping ; de locomotieven-, 
tijtuigen-, goederen- en braliilstolfeuloods aldaar 

zijn onder dak en het reservoir-gebouw is nage
noeg opgemetseld; evenzoo wordt met kracht aan 
de stations-inricht mg te Heeren veen gewerkt. 

Op het gedeelte Zwolle-Meppel is men met de 
plaatsing der afsluitingen nagenoeg gereed; de 
landhekken zijn gesteld en de publieke overweg-
sluitingen zijn aangevoerd, lie wachterswoiiingen 
zijn allen ouder handen. 

Op liet gedeelte Meppel-lleerciiveen zijn de 
afsluitingen, wachterswoniiigeii. enz. onlangs 
aanbesteed en het materieel is reeds gedeeltelijk 
aangevoerd. 

Het ballast- en grondvervoer geschiedt op het 
gedeelte Zwolle-Meppel met ééne locomotief, ter
wijl zich drie en somtijds zelfs vier locomotieven 
tusschen Meppel en Heerenveen bewegen. 

Iu het algemeen gaan de werkzaamheden zeer 
krachtig vooruit, zoodat zich het aangename voor
uitzicht opdoet , dat het gedeelte Zwolle-Meppel 
nog dit jaar maar ik verneem in October) en 
het gedeelte Meppel-lieercnvecn tegen het vroege 
voorjaar voor het publiek kan worden geopend. 

— Een groot ongeluk had den f7<lcn dezer te 
Grouw , bij 't maken der brug voor den spoor
weg over de breede Grouw, kunnen plaats heb
ben , was niet bet dreigend gevaar tijdig door 
deu ingenieur ontdekt. De zoogenoemde kuip, 
die door de werklieden tot op bet zand werd 
uitgegraven, is dien dag ingestort, zoodat cene 
vertraging van eenige maanden in de voltooiing, 
der lijn Leeuwarden—Heeren veen er 't gevolg van 
wezen zal. Gewis hadden eenige werklieden er 
't leven bij verloren, zoo niet bovengenoemde 
ontdekking gedaan was. 

I N G E Z O N D E N . 

In >De Opmerker" van 0 Juli 1807, n 0 . 27 
geven de heeren a f li — e" hunne denkbeelden 
ten beste op welk eene wijze zij ineenen, dat , 
na het opboden van de betrekking van rijksbouw
meester, de zaken, bet bouwwezen betredende, hij 
ons gouvernement zouden geregeld kunnen worden. 

Wij moeten erkennen, dat het lezen van dil 
stuk op ons een oiiaaiigeiiaiiieu indruk heeft te 
weeg gebracht. 

Het ingezonden stuk bevat een schat van woor
den, maar is arm aau zaken, althans aan bruik
bare zakeu. 

De schrijvers vangen aan met eene beschou
wing over het al ol' niet wenschelijke van een 
ministerie van publieke werken. Met bet oog 
op de Staatsspoorwegen . waterstaatswerken, den 
gebrokkigon toestand van vele historische rijksge
bouwen, het onderwijs in de schoone kunsten, 
achten zij zoodanig een ministerie niet overbodig, 
maar! de minister voor dit departement 
moet zijn deskundig , alles door eigen negen zien, 
niet afzeilen op adviezen van ondergeschikten. 

Zien wij nu verdei- wat de schrijvers zoo al 
ouder een ministerie vau publieke werken zouden 
brengen, dan ziju dat I". liet Hijksbotiwwezen : 
2". de waterstaat: 3». de werken der genie; 
4". de liijksspoorwegen; 5o. de herstelling en het 
onderhoud van alle rijks- en provinciale gehouwen. 

Met bet oog op deze vijf groepen vragen wij: 
waar op de wereld zou een wezen zijn le vinden, 
die als architect, ingenieur van den waterstaat, 
geuie-ullicier, spoorweg-ingenieur en archeoloog 
zóó bekwaam iu al deze wetenschappen was, dat 
hij geen adviezen van anderen behoefde; zoo intel
ligent, dat hij alles door eigen oog zag. 

De schrijvers der missive zeggen dan ook dat 
zij betwijfelen of er iu Nederland zulk een per
soon is te vinden. Wij voor ons gelooven te 
mogen zeggen, dat bij op de wereld niet tc vin
den is. 

Maar laten wij, door onze eischen wat lager te 
stellen , aannemen dat er personen zijn, welke zoo
danig met algemeene kennis zijn toegerust, dat 
zij in bovengenoemde vakken algemeene gezonde 
begrippen hebben, om aau hun de leiding dier 
zaken ie kunnen toevertrouwen: dan loopt men 
gevaar van eenzijdigheid. Bij zooveel kennis is 
men altoos specialiteit in een of ander vak, bet-
welk dau steeds het stokpaardje wordt, den akker 
waarop het meest zal worden gearbeid. Om 
deze reden gelooven wij bet beter voor zoodanig 
ministerie geene vakmannen te benoemen. Wij 
zijn te weinig in het buitenland bekend, om zoo 
positief te durven spreken als onze briefschrijvers, 
welke de ministers van openbare werken zoo 
maar liks weg van arbitraire handelingen be
schuldigen (zonder daarvoor de bewijzen aan tc 
voeren), maar wij gelooven niet, dat bet bij eenig 

gouvernement regel i s , om voor den minister 
van openbare werken mannen van het vak tc 
kiezen. Wie zal minister zijn 9 Wij hoorden zelfs 
namen noemen, zeggen de briefschrijven en.' 
van dat hangt de al of niet wenschelijkheid uf 
voor ons land, om een ministerie van openbare 
werken in te stellen. 

Wij veroorloven ons op dit laatste eene vraag 
te doen. Gesteld eens, dat men twee personen 
kon aanwijzen, aan welken men een ministerie 
van Openbare werken zou durven toevertrouwen: 
wat zou men moeten doen, als na een verloop 
van drie of vier jaren, deze personen kwamen 
tc sterven? Zou men dan zoodanig een ministe
rie wederom moeten opheffen? Neen, niet door 
te stellen of er geschikte personen, of liever ge
zegd, specialiteiten zijn ; maar alleen of werkelijk 
een ministerie van openbare werken noodig is, 
moet men tot de oprichting er van besluiten. 

En toch, zeggen de briefschrijvers, zou een mi
nisterie van publieke werken (let wel) als batte 
beschouwd waarvoor en waarachter', de kunst
zaken worden bepleit, goede diensten kunnen doen. 

Een ministerie als balie, waar zaken worden 
bepleit, dus rechters, beschuldigden en verdedigers: 
wij zouden bijna zeggen, dat de schrijvers nog 
niet eens weten, waarmede uien zich aan de mi
nisterieel bezig houdt: zeker zijn bet geene recht
banken, welke vonnissen vellen. Mogen wij daarbij 
nog aanstippen, dat men wel vóór eene balie maar 
nooit daar achter zaken bepleit.' 

Tot hiertoe zijn wij te weten gekomen, dat als 
de schrijvers een geschikt persoon voor minister 
zouden kunnen vinden, zij dan wel voor de op
richting van het departement zouden zijn; wij 
hebben tevens vernomen, dut zulk een departe
ment goede diensten zou kunnen doen. 

Om ons hiervan te overtuigen, willen zij ons 
dit door een voorbeeld ophelderen. Letten wij 
nu wel op. 

Een departement van openbare werken zou 
voor het rijk zijn, wat cene gemeente-bouwcom
missie voor elke stad is. Zulk eene gemeente 
bouwcommissie, zeggen de schrijvers, is eene 
soort eigen administratie en wijsheid buiten de 
inwoners om. Ergo. Een ministerie van open
bare werken (= eene gemeente-bouwcommissie) 
zal ziju eene eigene administratie en eene wijsheid 
huilen de inwoners (des lands) om Dit wordt 
duidelijk door het volgend voorbeeld opgehelderd... 
Earn zelden deskundig wethouder vraagt gelden 
voor ontwerpen, die zijne doorgaans weinig des
kundige commissie van voorbereiding beeft goed
gekeurd. Geen lid van den raad (*), geen inwo
ner der gemeente verkrijgt inzage van die plan
nen. Dit is, zeggen de schrijvers, misschien nu 
wel zeer verstandig, maar het zou uog beter zijn 
als elke gemeente-bouwontwerp werd ten toon 
gesteld en vrijheid gegeven daarover critiek uit 
te spreken. Moeten wij bovenstaande redeneering 
nu ook bij omschrijving geven aau bet mi
nisterie van openbare werken en /.eggen : een 
zelden deskundig minister van openbare wer
ken vraagt gelden voor ontwerpen , die zijne 
doorgaans weinig deskundige commission hebben 
goedgekeurd Geen lid der Staten-Generaal, geen 
inwoner des rijks verkrijgt inzage van die plan
nen, beter echter indien elk rijksontvverp voor 
het publiek wordt ten toon gesteld en hetzelve 
daarover de critiek laat uitspreken? 

Wat nu volgt, is curieus: de schrijvers schij
nen geheel vergeten te hebben , zij gezegd 
hebben dat een ministerie van openbare werken 
goede diensten zou kunnen bewijzen ; dat, om dit 
te staven, biervoor de geiiiceiite-bouwcoiumissien 
als voorbeeld door hen ziju aangevoerd. L'it het 
voorbeeld van den zelden deskundigen wethouder, 
dat zij tot staving van hun betoog hebben aan
gevoerd , leveren zij nu bet negatief bewijs en 
coucludeeren ten slotte een ministerie van pu
blieke werken zou wel eens eene ware ramp of 
lastpost op liet budget van den Staat kunnen 
worden, ofschoon er in werkelijkheid staat: op bel 
budget voor de vrije uitoefening der kunsten. 
welk budget wij niet weten dat bestaat. 

Verder lezende, zeggen de heeren niettemin 
mag alles niet worden geladen op het hoofd van 
éénen man. Bij splitsing van hetgeen Q E N O E U O 

M I N I S T E R I E behoorde te administi eeron. komen wij 
tot de volgende voorname departementen: als 
enz. enz. 

Dit lezende, moet men tot de gedachte komen , 
dat de schrijvers zonder er ons iets van tc hebben 

(*) Dit is niet zoo: geeu plan buiten liet gcwuou under
hand uur,li gemaakt, voordat het ter visie van de leden 
vau deu gciuceuteraad liecft gelegt-u eu zij duurvuor de 
foudaeu hebben toegeataau. 

laten blijken, tot het begrip zijn gekomen, dat één 
man, en dus ook maar één hoofd, tc zwak is voor 
een departement van openbare werken. Want, 
zeggen zij, alles mag niet geladen worden op liet 
hoofd van éénen man: bij splitsing van het geen 
genoemd ministerie behoorde te adininistreeren 
enz. . . Wat bedoelen nu de schrijvers met dc 
woorden : genoemd ministerie? er is tot hiertoe 
in bet geheele stuk nog over niets anders ge
sproken dan over een ministerie van openbare 
werken; het kan dus onmogelijk een ander ministerie 
zijn, en toch zult gij tot de ontdekking komen, als 
gij ongeveer een vijftigtal regels achtereen over
slaat, dat de heeren de gedachte aan een minis
terie vau openbare werken volkomen hebben laten 
varen, en de zaak nu maar laten in de handen, 
of liever onder het beheer van den Minister van 
llinncnlandsche zaken. Aldaar zeggen zij (nadat 
zij hun programma van organisatie uiteen gezet 
hebben): deze raden en de hoofden van de vijl' 
departementen vormen te zamen eene Kijks bouw-
waterstaatsraad en nemen besluiten in overleg 
met den Minister van Binnenlandsche zaken, die 
de algemeene vergaderingen bijwoont en presi-
dceit. Zij, die zulke kost ons opdisscben, durven 
later spreken van zuinig beheeren, geen onder
geschikten tc doen leegloopen en de right men 
op de right /duces te zetten. Om zoo iets tc 
mogen zeggen, moet men. behalve veel andere 
eigenschappen . althans zooveel geleerd hebben. 
dat men minstens zijn gedachtengang goed ge
ordend weet voor te dragen, en dat men het 
onderwerp, waar men anderen in wil voorlichten . 
grondig kent. Men mag al pratende met holle 
klanken en bombast het eens een oogenblik vol 
kunnen houden , maar schrijvende komt de zwet
ser, zooals bier, al dadelijk voor den dag. 

Maar laten wij ons niet afleiden en boe ver
velend ook verder gaan: nu wij welen dat de 
heeren aan hel omwerken zijn van het ministerie 
van llinncnlandsclie Zakeu, hebben wij een draad 
vast gekregen. 

Er worden dan uit bel ministerie van Binnen
landsche Zaken vijf groepen geformeerd, aan welke 
verbeteringen moeten aangebracht worden. De 
1". wordt genoemd: bet Rijks-bouwwezen: 2'. de 
Waterstaat: 3'. de werken der Genie; 4'. de 
Kijksspoorn ogen: 5'. de herstelling en het on
derhoud van alle rijks en provinciale gehouwen. 

Ik zal de omschrijvingen der onderscheidene 
groepen, zooals die door de schrijvers worden 
opgegeven niet overschrijven, maar alleen eenige 
bedenkingen op die omschrijvingen maken. Op die 
der 1' groep nemen wij de vrijheid te vragen: 
wat bedoelt, men met toezicht in genteen overleg 
met <leprovincie? Toezicht sluit geene controle, geen 
onderhoud in en beteekent dan al zeer weinig, maar 
kan een gouvernement eene provincie zelfs alleen 
tot bloot toezicht noodzaken in zaken waar bet 
gouvernement geene subsidie geeft? Wij betwijfelen 
dit zeer, maar aangenomen dc mogelijkheid, wat 
beteekent. toezicht als men geen kracht vau han
delen beeft? 

2 ' Groep. Waterstaat. In deze afdeeling wor
den onze rivieren maar eventjes vergeten , 
terwijl zoo positief mogelijk wordt gezegd : iu 
dezen tak vau bestuur kan aanmerkelijk bezuinigd 
worden. Bewijzen s. v. p., mijne heeren brief
schrijvers , anders noemen wij uwe verzekering 
gezwets. 

3'' Groep. Werken der genie. Aan deze moet 
de kazernebouw ontnomen worden ; de officieren 
der genie worden hier eens geducht de ooien 
gevvasschen. Deze geheele philippic:! had immers, 
als het den heeren alleen om de zakeu was te 
doen geweest, geheel achterwege kunnen blijven. 
Immers zullen, volgens het plan der schrijvers, 
voortaan alle te stichten rijksgebouwen door de 
directie der I ' groep worden ontworpen en uitge
voerd. Ditzelfde geldt ook van de 4* groep, 
rijksspoorwegen, waar de gal eens wordt ont
last over de stationsgebouwen; ook deze komen 
dan immers bij groep I ? 

In dc 5' groep toonen de schrijvers ons een 
staaltje van bun genie in het toekennen van t i 
tulatuur, als zij zeggen : deze afdeeling zou den 
naam kunnen dragen van. . . Departement tol 
bevordering vun schoone kunsten , dc nuttige 
wetenschappen (zijn er ook onnutte wetenschap
pen?) en de onmisbare nijverheid in het ko
ninkrijk der Nederlanden. Verbeeldt u het adres: 
Den Wel Edelen lleere . . . Secretin is bij het 
departement tot bevordering van schoone kun
sten , de nuttige wetenschappen, enz. enz. . 

Nu verder beginnende heeren te deci éteeren : 
het is als lazen wij een Koninklijk besluit. Aan 
elk der vijf genoemde departementen zal worden 

gesteld een man van erkende bekwaamheden en 
nauwgezetheid, die zelf ryne ondergeschikten be
noemen en ontslaan kan. De minste ambtenaar 
ol boodschaplooper aan de ministericn weet, 
het eene onmogelijkheid i s , dat de eene amb
tenaar den anderen kan benoemen of ontslaan. 
Curieus verder te lezen. Deze raden en de hoof
den van de 5 departementen vormen te zamen 
eenen rijksbouw- cn waterstaatsraad en nemen 
besluiten in overleg met den minister van bin
nenlandsche zaken, die de algemeene vergaderin
gen bijwoont en presideert. Dit laatste is we
derom eene proeve van volkomen absentie van 
kennis: immers besluiten worden in zulk eene 
vergadering genomen met algemeene ofbij meer
derheid van stemmen. Veronderstelt nu dat zoo
danig een besluit bij meerderheid van stemmen 
is genomen cn dc minister tot de minderheid 
behoorde: zal dan de minister (die verant
woordelijk is) tegen zijne overtuiging, aan zulk 
een besluit uitvoering moeten geven? Wij zullen 
niet verder gaan; wat nu volgt, is van zeer 
ondergeschikt belang ; het is voor ons niet om 
te bepalen of die chefs en raden 4 of 10 dui
zend gulden zullen ontvangen. De beschuldigin
gen over adviseurs of adviseerende commission ; 
de coterie aan anderen toegediend, zijn zooveel 
lage algemeenheden als zij woorden bevatten, 
welke wij, indien zij niet door feiten worden 
aangetoond, met den naam van laster moeten be
stempelen. 

Aan bet slot van hunnen brief, waarin zij op 
hervorming aandringen, bedreigen zij den minis
ter met gevraagd of ongevraagd hunne voorstellen 
te zullen inleveren. 

Wat de waarde dier voorstellen voor den mi
nister zal zijn, kunnen wij genoegzaam uit hunne 
eerste proeve afleiden. Indien het daartoe ko
men moet, dan verzoeken wij der redactie van 
De Opmerker, als zij afschriften van die voor
stellen ontvangen mocht, die liever in een bij
zonder bundeltje uit tc geven en de ruimte iu 
haar blad voor iets anders open te houden. 

Indien de briefschrijvers op mijne beschouwin
gen wilden antwoorden en van mij een antwoord 
terug verwachten, kan dit alleen geschieden 
door hunne namen en woonplaatsen onder hun 
werk tc plaatsen; elk rechtschapen man, die 
zich niet durft bekend te maken, moet zich scha
men over personen en zaken te schrijven. 

J . F . M E T Z E L A A R . 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 
• • a z u U f , zttf J u l i . 

Ten IO ure. aan liet gebouw vau liet prov. bestuur te 
Maastricht: de uitvoering der vereiselite vernieuwingen eu 
herstellingen anu de rijks rivierwerken langs de Maas, met 
liet onderhoud ilaurvnu tut den .•listen Juli 1868, iu twee 
pereeeleu. 

Teu 11 ure, teu geiiieeuteliuize te Leeuwarden : lo. liet 
maken vuu eenen kunstweg, iu eu door de dorpeu Corujuui 
'•u Jelsi in verbinding met deu bestaaudeu kuustweg vau 
Stieu» n a u de Bontekoe, eu go. liet makeu tot kuustweg 
vau den Tjnurdrrwcg, vnn af YVirdiiui tot aan de zooge
naamde Witte Hek. 

'fen Ë2 ure, aau liet gebouw van liet prov. bestuur te 
Maastricht: de uitvoering van werkeu tot verbetering vau 
de rivier de Maas, vour rekening der Nederlandsche en Bel
gische regeeringen, naar aanleiding van art. 'J van het trac-
tnat vnn 12 Hei 18fi:t, betrekkelijk dc wateraftappiugeu vau 
die rivier, uls: a. te Smeermaas, gemceute Oud Vroenho-
veii: b. de voortzetting der verbetering iu dc gemeente Gcidle, 
in de roiiilijueu XXII en XXIII . 

liiiiKriuK, 3 0 J u l i . 
1'eu 12 ure, iu bet gemeentehuis te Rotterdam: hetdoeu 

van eenige verzwaring aan ecu gedeelte der bedijking vnn 
deu Kcserfboezem, benevens het leggen van een rictbeslag 
voor die bedijking, euz. 

Ten 4 ure, teu nadbnlss tc Oostburg: het uphoogeu, 
afgraven en aanleggen van de aardenbaan, loopende vau deu 
tolboom nu. 3 bij dc herberg van Willem Kareis tc Oost-
burg tot aau den steenen duiker, scheidende de geinccnteu 
Oustbiirg eu Waterlandkerkje,, zijnde dc zuogeuaamde Groo-
tcnilain , ter leugte vnu .'ttiti ellen; vuorts het bcgriudeu dier 
bnait, ter breedte van :! ellen, bijlevering vau de vereisebte 
materialen cu het onderhond vim deu weg gedurende 6 maau-
den; 2n. het aanleggen der aardenbaan boveuvenucld, met 
een znndkist daarin en het bestraten dier baan niet keien 
cn bijlevering vnu dc benoodigde materialeu. 

« o i i i s d i i g . II J u l i . 
Ten I I ure, iu het kotfijhuis dc Hoop te Willemstad: 

liet verbeteren vau een gedeelte vnu deu wal aldaar. 
lliiiKlei-iliiK , 1 Aug . 

Ten IX ure, in een der lokalen vau het ministerie vau 
biuuenl. zaken te ' s l lage: de levering van tieu iltüzcud 
ton spoorstaven uif-t eindverbindingen , iu twee pereeeleu, 
en van honderd ton haakbouten, in ecu perceel. 

Aau lu-t lokaal van liet prov. bestuur te Haarlem: liet 
hotiwtn van cene school eu oudcrwijxmwouiug te Kwndijk. 

V r i j d a g ; , % A u * . 
Tcu fO ure, in het gemeentehuis vau Oudelaude (ptor. 

Zeeland): het verbeteren, bcgriudeu eu onderhouden van 
deu Zandweg vau Oudelundc, Driewegen cu Kllewoutsdijk , 
tot aan deu grindweg van ' s t ï ravcupohler naar Kllewouts
dijk, lang &180 el. 
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Ten 11 ure, in het lokaal van het ministerie vau bin
nenlandsche zaken te 's Hage: de aanleg eener telegraaflijn 
met vier draden langt den Staatsspoorweg tusseheu Zwolle 
eu Mcppel. 

Zittcrdiijr, 3 \ug. 
Ten I ure, donr de Directie der Ned, Rhijnspoorweg-

maatschappij te l'trecht: herbestediug vau het houwen van 
een stationsgebouw, retiradegebouw en verdere werken op 
het stationsterrein tc Arnhem, 

Ten f ure, in het "Molenaarslmis, in den polder Voor 
Donkersloot, te Hid lerkerk: het ophoogeu eu verzwaren 
vau: Kerste perceel. De Zuide Kade langs den Buitcnboczeiu, 
lang 185 ellen en tweede perceel: De Noorde Kade langs 
dieu Boezem, lang 197 ellen. 

Maandag. S \ H Ï . 
In het Zwijnshoofd te Lochcm: het bouwen van een hee-

reuhuis op het landgoed Boss, nabij bet station Laren. 
MiiisilaK A Alijr. 

Ten 11 ure, bij de wed. J . vau Leeuwen te Lent: voor 
den tijd vau drie achtereenvolgende jarcu. lo. Het herstel-
leu cu onderhouden van al dc magazijnen vuu noodmateria
len in Over-Bctuwc 2o. Het onderhoud vau lut ambtshuis 
tc Eist. 8o. liet onderhoud der heiningen eu steuiimiiren 
en verdere kunstwerken. 4o. liet leveren van slijpsteencn , 
gereedschappen en ander noodmaterieel. 5o. Het onderhoud 
van den Holthuyzerdijk met dc daarbij behoorende levering 
van grind en stcenpuiu Fm. liet verhoogeu cn verzwaren 
van den Kweldam om de Haaldersehe kolken. 

Dandei iiitu.. H \H(Ï. 
Ten 1 ' / Ï ure, aan het gebuuw van liet prov. bestuur te 

Haarlem: liet uitvoeren van eeuigc werkzaamheden tot on
derhoud van de Keulsche Vaart iu de provincie \ o o r d -
Hollaud. 

Donderdag • ••"» 
Ten 11 ure, in een der lokuleu van bet ministerie van 

binuenlaudsche zaken te 's Hage: het bouwen vun eene werk
plaats voor locomotieven te Tilburg. 

Illntidag;, ? 3 Ana;. 
Ten 12 ure, aan de pastorie te Vlnurdiugen : het bouwen 

eener nieuwe kerk nut toren en pastorie. 
Dondrrdufr , A Sent. 

Ten 12 ure, iu een iter lokalen van het iniuisterie van 
binnenlandsche zaken te 's Hage: het leggen van den boven
bouw , met levering vun den ballast, het maken van afslui
tingen en eenige verdere werken voor den spoorweg van de 
brug over de Lek hij Kuilenburg tot aan dc brug over de 
Waal bg Bommel. * 

Teu 12 ure, iu ceu der lokalen van het ministerie van 
binnenlandsche zaken te 'sl lage: Iml bouwen van de land-
hoofden en pijlers en het maken van bijkomende werken, 
voor de brug over de rivier de .Maas bij ('revecoeur. 

Afloop van aanbestedingen. 
0]> 19 Juli tc 's Hage: hei bouwen van eene keer- en 

schutsluis en eeuigc andere werken bij Vlissingen ten be
hoeve van het kanaal door Walcheren eu den sp orweg van 
Goes naar Vlissingen. Er waren 21 biljetten ingekomen. 
De minste inschrijver was dc heer K. vau Spanje, tc Slie
dreeht, voor _/*;jfï5,50(t, die per telegraaf verzocht had. niet 
in aanmerking te komen. Dc inschrijving, die daarop volgde 
was van dc heeren 1). 15. van Dartelen, te Amsterdam, G. 
T . Kampsehreur te Amersfoort, cn van Maurik tc Drumpt, 
voor j « 7 2 , 7 8 0 . 

Op 1 0 Juli te Zwolle: het bouwen eeuer keersluis opliet 
verlengde gedeelte der Lutterhoofdwijk , zijtak no. VIII der 
Dedemsvaart. Aangenomen door den heer D . IL Llblaar , 
te Lemmer, v o o r / S l f i G . 

Op Itt Juli te Arnhem : het herstellen der winterschadc 
aau liet Innpad lungs dc rivier dc Ussel in Gelderland, 
tusschen Dieren cn Deventer. .Minste inschrijver G . J . Wuu-
derink tc Stcendcreu v o o r / 8 2 5 . 

Op 1 9 Juli te Arnhem: het herstellen van 's lands rijs
werken op den Boven-Rijn, het Pannerdensche kanaal, den 
Xeder-Hijn, de L e k , de Waal cu dc Maas, in zes perceelen. 
Minste inschrijvers: le perceel D. Stokman te Lobith voor 

ƒ 1 0 , 4 0 0 ; 2e perceel T . Iloijinck te I'annerdeu ƒ 7 2 0 0 ; « e 
perceel T . Kenipers tc Wehl /'(Ï000 ; 4e perceel G . J . Mol 
te Culenborg ƒ 5 5 0 0 ; 5c perceel K. l.nngeveld te Ilardiux
veld ƒ 2 8 , 0 0 0 : 6e perceel G . J . Mol te Culenborg ƒ 17,000. 

Op 12 J u ü tc 's Hage: het doen van baggcrwerk iu het 
rivierbed der Nieuwe .Merwede, onder dc gemeenten Wer
kendam, Sliedreeht, Made e. u . , Hooge Zwaluw e cu Dub
beldam, provinciën Xoord-Hrabant en Zuid-Holland, door 
middel der rijksstooiiihaggervaurf uigen. met het onderhoud 
dier vaartuigen, iu twee perccele . 

Voor perceel I waren acht billetten ingekomen. De min
ste inschrijver was de heer A. G . Iluiskcs, tc Bedel, voor 
ƒ 2 1 , 7 4 2 . Voor perceel II waren negen billetten ingekomen. 
De minste inschrijver was de heer P. M Schram, te Slie
dreeht, vuor /' 19,670, 

OJI 2 3 Jul i tc 'sllage: het bouwen van eeue wachtkamer 
met bureau aan dc wachterswuniiiL' bij de halte de Vicrver-
latcn, en het maken van een bestraat trottoir aldaar, ten 
behoeve vnu den spoorweg van Harlingen uaar de Hnnno-
versche grenzen. Daarvoor waren 7 biljetten van inschrij
ving ingekomen en was dc minste inschrijving die van den 
heer G R. Dijkstra, te Joure, voor ƒ 8 9 7 » . 

AdvertentiëD. 

Bouwartikelen. 
Ondergeteekende beveelt zicli aan tol het leve

ren van Oprollende L u i k e n ol' Blinden. 
van H O U T , IJZER en S T A M . . Deze zijn overal 
te plaatsen, nemen geene ruimte weg. zijn ge
makkelijk en licht hij openen en sluiten . verzeke
ren veiligheid, daar zij inbraak beletten en voor 
brand, beh len . en zijn daardoor geschikt voor 
particulu'i e i ' i i openbare gebouwen, museums, 
banken ..'assurantiekantoren, winkels eu overal 
waar grpyle waarde te beveiligen is. Modellen 
zijn tar^bezigtigiiig voorhanden , teekeningen en 
hesoj^ij j j r ineeii worden op aanvraag gegeven, en 
twtM+pTTingen niet zorg en spoed uitgevoerd. 
A M S T F H I ' A M , 00 Amstel (Erwtenmnrkt.) 

D. J, VAN D E N BRINK. 

FOLKERS & C°, 
, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N Dl 

mm CÖNCRETE-STÖICÖJIPv,imTED) 

te L O N D E TV. 

Ransome's kunstzandsteen voor Bouw
kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , K A P I 
T E E L E N . C O N S O L E S , F R I E Z E N , enz.; alsmede 
V A Z E N , F O N T E I N E N , G E D E N K T E E K E N E N , 
S T A N D B E E L D E N , G R A F T E E K E N E N enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig: teeke-
! ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
j worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge-
j geven, en naar over te leggen teekeningen prijs 
j berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de verbinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk, die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N . TERRA
COTTA . K A L K - . PORTLAND-CEMENT-BEPI .EIS-
T E R I N G , enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoming 
van Steenkleuren zijn verschillende Kleurstof
oplossingen verkrijgbaar. 

Ten overstaan van de Notarissen SCILMOLCK 
en E I K E N D A L , zullen in het openbaar in bet V E N -
tujm.'is H E R N O T A R I S S E N , in de Nobelstraat, tc 
'sGravenhage, op Maandag, den 20" Augustus 
1807, des namiddags ten 5 ure worden geveild 
en op Maandag, den 2" September daaraanvol
gende, des avonds ten 7 ure worden verkocht : 

Eenige hijzonder goed onderhouden zeer vrucht
bare WARMOEZIERSTTJINEN met TTJIN-
DERSWONINGEN , op den hoek van de Ja
vastraat aan den S C H K V E N I N Q S C H E N S T R A A T W E G 

langs het K A N A A L te 's Gravenhage allergunstigst 
gelegen, zoowel tot uitoefening der Warmoe-
zierderjj als tot Bebouwing, als grenzende aan 
het voornaamste en meest gezochte bebouwde 
gedeelte van 'sGravenhage. Kadastraal bekend 
onder Sectie A , nummers I032. 1052 tot en met 
1690; 1709 tot en met 1720; 1724 tot en met 
1727: 172!) tot en met 1733, 1735; 4083 tot 
cn met 4685, 4702, 0150 en 7177; te zamen 
groot II Bunders, 82 Roeden, 57 Ellen: aange
slagen in de directe belasting als gebouwd en 
ongebouwd eigendom over 1807 met ƒ 270.55, 
en in het Delflnndsch Sluisgeld en buitengewo-
nen omslag over 1807/08 met ƒ 8 . 6 0 per Bunder. 

De verkooping zal plaats hebben, behoudens 
oventuëcle combinatiën in 7 Percelen op het ter
rein , afgebakend en breeder omschreven en aan
gewezen op de aanplakbilletten en daarbij gevoegde 
kaart, zullende onder den verkoop niet begrepen 
zijn de aan de tegenwoordige huurders behoorende 
gebouwen, die eerst op den 1 Mei 1808 zullen 
behoeven te zijn geainoveerd , tot welken tijd ook 
aan de huurders het gebruik zal moeten worden 
gelaten van de onder den verkoop begrepen wo
ningen. 

De kooppenningen zullen op den 2 January 1808 
moeten worden betaald, terwijl de percelen alle 
op den I Januari) 1808 buiten huur zijnde, on
middellijk na de betaling 'der kooppenningen zullen 
kunnen worden aanvaard. 

Uitgezonderd den Zondag zijn de te verknopen 
percelen dagelijks van tl—1 ure te bczigtigen. 

Nadere information zijn te bekomen ten kan
tore van de voornoemde Notarissen in het Noord-
einde No. 38 te 'sGravenhage, alwaar in tijds 
de uittreksels uit de kadastrale leggers en plans 
met de bewijzen van eigendom en voorwaarden 
der verkooping ter inzage zullen liggen. 

MOSAIK-TEGELS. 
(ttebakken nteen. I'nuiscli fabrikant.) 

Dessins en monsters zijn iu verschillende 
kleuren voorhanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel-Hötel (vestibule), 
voor den Huize «Kersbergen" te Zrtjsl (warande) 
en vele particuliere gebouwen. 

Adres FOLKERS & C". te Amsterdam. 

M A A T S C H A P P I J 

tot bevordering der bouwkunst 

1 § 4 2 1 § 6 Ï . 
Het Bestuur, gevolg gevende aan het plan vast

gesteld door de Algemeene Vergadering van 1800, 
betredende dc viering van het vijf-en-twintlg-
Jarig bentanii iler MantHChappiJ voornoemd, 
heeft de eer te berigten: 

lo. dat de Tentoonstelling van bouwkundige 
teekeningen , plaatwerken en modellen zal gehou
den worden van den 7 lot den 25 Augustus e. k., 
in de zalen der Koninklijke Akademie van Beel
dende Kunsten te Amsterdam , daartoe heusche-
lijk beschikbaar gesteld. Het Bestuur noodigt de 
Leden, benevens alle Genootschappen en belang
stellenden in Nederland beleefdelijk ui t , de Kunst-
bijdragen ui l hunne archieven en werkplaatsen 
aau het bovengemelde Akadeiuie-gebouw , vóór of 
uiterlijk op Zaturdag den 27 .lulij e. k. te willen 
inzenden. De toegangkaarten tot deze Tentoon
stelling zijn van den 10 tot den 25 Augustus e. k. 
gratis verkrijgbaar aan het Archief der Maat
schappij . Wijde Kapelsteeg E 131 alhier : 

2o. dat bij gelegenheid van het Z i l v e r e n 
F e e s t zijn uitgeschreven vier prijNvragen t 
de eerste : Een Stadhuis voor de hoofdstad des 
Rgks, met een prijs van /' 300 , ter beantwoor
ding voor het binnen- en buitenland gesteld ; de 
tweede: Een monument voor de bouwmeesters 
Hendrik de Kegser en Jacob van dampen, met 
een prijs van /' SAO. uitsluitend voor de Leden 
der Maatschappij: de derde : Een spoorweg-stations
gebouw nabij een dorp. met een prijs van / IOO , 
enkel voor de Leden: de vierde: Een overziqt 
van de geschiedenis der bouwkunst in Sederland 
van de komst der Romeinen lot het begin dezer 
eeuw, prijs /'300. en gesteld voor de Leden der 
Maatschappij, benevens voor belangstellenden in 
het Koningrijk der Nederlanden geboren of aldaar 
woonachtig. — De uitvoerige Programiuaas dezer 
vier prijsvragen, buievens het Fransch Program 
der eerste vraag zijn te verkrijgen aan het Ar
chief der Maatschappij en bij hare Uitgevers, de 
Heeren Boekhandelaars I.. V A N B A K K E X E S & Co. , 
alhier: 

3o. dat de Wei-Edele Heer Kunst-Literator T. 
VAN W E S T H R E E N E Wzn . , te s Gravenhage, door 
bet Bestuur is verzocht op den avond der Alge
meene Vergadering van 7 Augustus e. k. eene 
Feestrede uit le spreken, welke tiitnoodiging door 
genoemden Heer met de meeste welwillendheid 
is aangenomen ; 

4o. dat de Feestmaaltijd zal gehouden worden 
iu de groote zaal van het lokaal Oiléon , Sin
gel bij bet Koningsplein alhier, op Donderdag 8 
Augustus e. k . . des namiddags ten 0 uur, en in 
den loop dezer week de Lijsten van deelneming 
namens Heeren Correspondenten en Bestuurders 
bij de Leden zullen worden rondgezonden. 

Het Bestuur vleit zich dat de Leden. door 
hunne gewenschte opkomst en meewerking, zul
len blijven getuigen van steeds toenemende be
langstelling in het doel en den werkkring van 
de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst 
in Sederland. 

In naam van het Bestuur. 
Amsterdam, De Sekretaris-Bestuurder . 

20 Julij 1807. .1. 11, L E L I M A N . 

Bij de Boekhandelaars L . V A N B A K K E N E S & C". 
te Amsterdam zijn op franco aanvrage verkrijgbaar : 

ZES PLATEN UIT HET ALBUM, 
Derde deel, 

Verschenen onder Redactie van 
J. H. L E L I M A N 

A R C H I T E C T T E A M S ' I ' E H D A M . 

PI. I. VOGELHUIS van den heer .1. F. M E T Z E -

I . A A R . 

PI. II. GEBOUW: Ultrajeetum, van den heer 
G. F . MoELE B E R G V E I . I I . 

PI. III. GEBOUW DER ZIEKENVERPLEGING, 
van den heer J. II. L E U M A N . 

PI. IV. AANLEGPLAATS-STOOMBOOT en PO
L I T I E B U R E A U , van den heer E . M O L E M A N S . 

PI. V en VI. MUZËUM Koning Willem de Derde, 
van den heer J. II. L E L I M A N . 

Prijs drie dulden. 

/ . • ' • U i t g e g e v ï n W Arnhem bij D. A . THIEME.—Iloofdcoirespondeuteu L. V A N B A K K E N E S & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER W I E L . 

Tweede jaargang. ï°. 31 

Wwliwii erttstU lolrrrn Iittrdag bij 
II. A . T H I E M E l e A r n h e m . 

Tri/ per 1 iii.ciri-l.-ii frinni p, p. f l.fi.'i. 

3 Augustus 1867. 

leo ibmirrrl lieb mor ut jurgjig. 
tdirrlmtirn b u l » ƒ -.20 ptrgeten» rrftl 

eo f -AS ro»r trgti ta eea %°. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, INGEMEIIRS, FABRIKANTEN, AANNEMERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G E N D T J G r z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURG», C. J. VAN DOORN, D. OR0TUB, J. II. LELIMAN, II. MNSE, S. E. W. ROORDA VAN EYSINGA, H. P. VOGEL. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Dc langste spoortrein, die wellicht ooit op 
een spoorweg geloopen heeft, bewoog zich on
langs op den Lehigh Valley-spoorweg in Enge
land ; hij was namelijk samengesteld uit 275 ge
laden wagens ; elke wagen met de koppelkettin
gen ter lengte van 14 voeten, maakt eene totale 
lengte van 3850 Eng. voeten ol' meei dan 2/3 
van eene Eng. mijl. Elke wagen een gewicht in
houdende van 0000 Ned. ponden, brengt het 
totale gewicht van den trein , behalve dc wagens, 
op 1050 ton, ii 1000 kilo elk. 

— Men is zeer bevreesd dat, hetgeen er nog 
over is van bet oude slot van Heidelberg, eerlang 
in puin zal storten. De muren hebben belang
rijke scheuren gekregen sedert men een tunnel 
door dc rots heeft geboord. 

l i I N N E N L A N D. 
Bij beschikking van den minister van koloniën 

van den 27 Juli 1807, lit . Apz . , n". 0 , is de 
civiele ingenieur Henricus Goinurus Lorch, gewe
zen kwcekeling der Polytechnisch! school te Delft, 
gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Ge
neraal van Nederlandsen lnd ië , om te worden be
noemd tot adspirant-ingenieiir bij den waterstaat 
en de burgerlijke openbare werken daar te lande. 

— Bij ministcrieele beschikking is aan F . den 
llartog en C. van Uilen, concessionarissen eener 
schroefstoomhootdienst tusschen Amsterdam cn 
T i e l , tot wederopzegging vergunning verleend , 
om die d huist te doen strekken tot het vervoer 
van reizigers en het slepen van schepen, voor 
zooveel de hoofdrivieren betreft, langs welke zij 
wordt uitgeoefend. 

— Naar men verneemt, heeft de minister van 
binnenlandsche zaken thans definitief aan de hee
ren D. R. v. Dartelen o. s. te Amsterdam opgedra
gen het maken van eene schut- cn keersluis te 
Vlissingen voor de som van ƒ 372,780. 

Amsterdam. Dezer dagen is verschenen het 
prospectus eener op te richten Nederlandsche 
lucifersfabriek met een kapitaal van f 150.000. 
De vennootschap zal te Amsterdam zijn gevestigd. 

Haarlem, 31 Juli . In de zitting van den 
gemeenteraad van heden heeft de burgemeester 
medegedeeld dat dc gronden in den gewezen 
Stadstuin aan dc maatschappij voor grondcrediet 
voor den aanbouw van villa's zijn overgedragen 
en dc koopsom van f 10.000 ontvangen is. 

Arnhem. Wij werden dezer dagen in de ge
legenheid gesteld de teekeningen te zien van hel 
stationsgebouw, dat tedezer stede voor den ge-
meenscliappelijkcn dienst der Nederlandsche Rijn-en 
Staatsspoorwegen gebouwd zal worden. Hoewel 
de indeeling der lokalen ons minder aanstond eu 
bier en daar tegen de regelen van symetrie en 
distributie gezondigd is , maakten wij met de 
teekening der gevels met genoegen kennis, liet 

stationsterrcin achter het gebouw zal ter lengte 
van ongeveer 150 ellen worden overdekt en deze 
bekapping is , uaar wij vernemen, bij onderhand-
schc aanbesteding uitbesteed aan dc directie der 
fabriek: »De Prins van Oranje" te 'sGravenhage. 
Het terrein voor het stationsgebouw en ook de 
toegangen van het station zullen eene belangrijke 
verandering ondergaan en bij eene doelmatige 
plaatsing van ijzeren rasterwerken en den aanleg van 
heesters en gazons, zal dit gedeelte der stad aan
zienlijk verbeteren en veel tot verfraaiing bijdragen. 

Bij al bet goede, dat wij: over dit station kun
nen mededeeleii, doet het ons leed dat men onder 
de wijzigingen, die voor de aanstaande herbeste
diug in het bestek gemaakt zijn , bet bepleisteren 
der gevels met portland cement specie heeft voor
geschreven, terwijl in bet oorspronkelijk bestek 
bepaald was dat de gevels gevoegd moesten worden. 

Kan dit een voorstel ziju van den ontwerper ! 
Wij kunnen het niet gelooven, want de gevels 
zijn in baksteen-architectuur ontworpen en het 
geheele effect door het verschil in kleur tusschen 
den baksteen en den udell'augersteen voor lijsten, 
chambranles, sluitstukken, enz. gaat daarbij teloor. 

Naar wij vernemen is deze wijziging in het be
stek op verlangen der Regeering en op advies 
van den heer Waldorp, Hoofdingenieur der Staats
spoorwegen , gemaakt. Wij hopen voor de eer 
van den heer Waldorp, dat dit bericht zich niet 
bewaarheid, daar het zelfs voor een oningewijde 
in het vak geen betoog zal behoeven, dat men 
niet elke gevel kan bepleisteren, als daarop bij 
bet ontwerpen niet gerekend is. 

Deze wijziging moet zoogenaamd tot besparing 
van kosten dienen, maar welk deskundige zal 
daarin eene bezuiniging van eenig belang zien ï 
Zi j , die niet de uitvoering van bouwwerken be
kend ziju, zullen ons gevoelen deelen, dat het 
verschil tc onbeduidend is om daarvoor een ge
heel ontwerp uit het verband te rukken. 

'S-Bosch. 20 Jul i . Tc Bommel zijn dc werk
zaamheden aan den spoorweg Bommel—llcdcl 
aangevangen met hut verleggen van den zuider 
Waaldijk , opdat, zonder dc gemeenschap te ver
storen , aan de in dien dijk te bouwen poort 
kunne begonnen worden. Tevens maakt men alle 
toebereidselen tot het verkrijgen van grond ter 
ophooging van het station Bommel. Wat dc 
spoorweglijn 's-Bosch—Boxtel aangaat, alle krach
ten worden daar ingespannen; dagelijks werken 
circa 700 man aan hare voltooiing. De boven
bouw der brug over den n ond der stationshaven 
is nagenoeg gesteld; aau de doorlaatbrug van 
100 el tegenover bastion Denteren wordt met 3 
heien, waaronder eene wiphei gewerkt; de dui
ker bij piket 153 is gereed ; de gebouwen op de 
halte Vught worden algewei kt; alle wachterswo-
uingeu zijn onderhanden, en zoodra dc boven
bouw der brug over den Esschenstroom slechts 
gesteld zal zijn (men is er druk mede bezig) zal 
men van Boxtel tot hier onmiddellijk hij deu 
Vlijmcnschen weg door kunnen stoomen. 

Bath, 20 Juli . De definitief gelegde spoor
banen ter wederzijden der Oost-Schelde zijn thans, 
door het gelegde hulpspoor van den aannemer 
der werken , verbonden, zoodat morgen ten half 
elf ure door de aannemers met de directie de 
eerste rid langs de ijzeren baan gedaan zal wor
den met eene locomotief, van Bergen-op-Zoom 
over den dam naar Goes en terug. 

Daar er steeds met groote kracht wordt gear
beid , ten einde het werk vier maanden vóór den 
tijd van oplevering gereed te hebben, kan er met 
eenige zekerheid worden verwacht, dat met 1°. 
Juli 1808 de spoorweglijn Goes—Rozendaal zal 
worden geëxploiteerd en het eiland Zuid-Beveland 
alzoo aan het Europecsche spoorwegnet zal zijn 
verbonden. Voorwaar een groot gemak voor de 
Zeeuwen , die vooral in de winter wegens hunne 
geïsoleerde ligging veel ongemak in de commu
nicatie met Holland ondervinden. 

De grond en andere bouwstoffen tot het ver
zwaren en voltooien van den Scheldedam wordt 
nu door 4 locomotieven aangevoerd; een en an
der geschiedt geregeld en ordelijk. 

Roermond. Woensdag 7 Augustus e. k. zal 
de plechtige inwijding van de ijzeren brug over 
de Maas plaats hebben. Men stelt zich voor ver
schillende feesten bij die gelegenheid te geven. 

Boekbeoordeeling. 
De bliksemafleiders. Naar het Hoogduitscb 

van Dr. Otto Buchner, door C. J. van Doorn. 
Met toelichtingen en bijvoegselen van VV. M. 
Logeman. Met twee uitslaande platen. Te 
Haarlem, bij de Erven F. Bohn, 1807. II 

en 131 bladz. f 1.80. 

Iemand toonde eens met verbazing aan Arago, 
eene ontzettend uitgebreide eucyklopaedie. ( ' ) 
»VVat zoudt gij dan wel zeggen" — riep de ge
leerde uit — »als gij eens eene eucyklopaedie 
van de lueuschclijke onwetendheid zaagt?" 

In zulk eene eucyklopaedie zoude zeker het 
vraagstuk van de wolken-electriciteit eene plaats 
bekleeden. Omtrent weinig zaken is men het 
ouder de natuurkundigen nog zoo weinig eens 
als omtrent de theorie van de bliksemafleiders. 

De ingenieur Van Doorn heeft daarom een nut
tigen arbeid verricht, door het Duitsche boekje 
van Dr. Otto Buchner voor Hollanders te bewer
ken en het boekje te verrijken met wenken, in 
dit jaar duor de Fransche Academie gegeven en 
eenige aanmerkingen van den heer Logeman. A l 
is nu het nog eenigszins in wolken gehulde 
vraagstuk van de wolken-electriciteit nog uiet 
geheel opgeklaard, zoo kan toch ieder daaruit 
leereu een' afleider aan te brengen , met de ze
kerheid , zijn leven en eigendom tegen den blik
sem te beschermen , voor zooverre de wetenschap 
thans reeds die zekerheid scheuken kau. 

(l> letterlijk vertauld: idle meiisrliclijki' wi-tcnsclia|i iu 
étui' kriug. 
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Ik zal beginnen met een paar aanmerkingen, 
om daarna voor dc geabonneerden op De Op
merker oen uittreksel van het meest behartigens
waardige te leveren. 

In de eerste plaats mist men eene inhouds
opgave. »Wij leven te kort" — zeide eens een 
Engelsen professor — »om boeken zonder regis
ters te lezen." Ik zal nu die leemte aanvullen. 

Voorbericht van den heer Logeman. A . A l g e 
m e e n O v e r z i c h t . 1. Geschiedenis en statistiek. 
2. Theorie van het onweder en van dc bliksem-
alleiders. 3. Natuurlijke bliksemafleiders. 

B . F r a c t i S C h gedeel te . 4. Over de geleiding 
in liet algemeen. 5. De stang. (i. De spits. 7. Be
vestiging van de stang. 8. Beschermd oppervlak. 
9. Aantal der aan te brengen stangen. 10. Over 
den aanleg van de geleiding. 11. Over de dikte 
van de geleidingsstangen. 12, liet materiaal voel
de geleiding. 13. Bevestiging van den geleider. 
14. De verbindingen. 15. De grondgeleiding. 16. 
Afleiders voor kerken. 17. Afleiders voor schoor-
Bteenen. 18. Afleiders voor kruitmagazijnen. 19. 
Afleiders voor windmolens (geheel omgewerkt naar 
Van Marum.) 20. Afleiders voor schepen. 21. Be
proeving der bliksemafleiders. 22. Kostenbere
kening. Bijlage. Het beste metaal voor bliksem
afleiders, door Logeman (uit het Album der 
natuur.) 

Een tweede gebrek is het gemis van eene 
bibliographic, dat verwondering wekt in een 
Duitsch werk. Wcisbach in zijne Ingenieur-
Mecbunik , Knrmarsch iu zijne Mechanische Tech
nologie, Rühlmann in zijne Maschinenlchrc, Beer 
iu zijne Krdbohrkunde en anderen hebben ons 
te dien aanzien niets te wenschen overgelaten. 
Vooral is zulk een beroep op autoriteiten noodig 
bij betwistbare stellingen. Was het hoekje alleen 
eene handleiding voor een' instrumentmaker, lood
gieter of smid , zoo zou ik over dat gemis zwij
gen. Maar het is meer ambitieus, het is pole
misch. Wel noemt de schrijver of dc bewerker 
nu eens Riess, dan Heeren, dan weder Kuhn of 
Sacré en anderen, maar zonder vermelding van 
den titel (Snow Harris' Shipwrecks hg lightning, 
Krecke's Klimaat van Nederland en Eisenlohr's 
Anlcilung zur Ausfiihrung und Visitation dcr 
Blitzublcitcr uitgezonderd). Moet men nu tot zijn 
boekverkooper zeggen: «Zendt mij een goed werk 
van Riess over bliksem?" Dit zoude er veel van 
hebben, alsof een blecker te Loosduinen aan een' 
kleermaker in dc hofstad scluecf: «Zendt me een 
moine broek, zooals dc kroonprins er zondag 
morgen een aan had in 't Bosch." Maar het mag 
vooral den heeren Logeman en Van Doorn verwe
ten worden, dat zij een souverein stilzwijgen 
bewaren over alles wat hier te lande omtrent 
het onderwerp werd geschreven. Eerstgenoemde 
zegt in het Voorbericht, dat de Nederlandsche 
drukpers geen ander hulpmiddel heeft opgeleverd 
sedert meer clan eene halve eeuw, dan dc be
kende Handleiding van KraycnhoiT (1836, teNij-
megen , hij C. A . Viewcg). Over de Notulen dei-
zitting van het Instituut van Ingenieurs in No
vember 1858 en Februari 1859 wordt met geen 
enkel woord gerept, evenmin over Van Rees en 
Delprat's denkbeeld omtrent een metalen netwerk 
in het kruitmagazijn over het kruit heen, cn in 
verbinding met den grond. Zie Verslagen en 
Mededeelingen der Koninklijke Academie van We
tenschappen , Afdeeling Wis- en Natuurkunde, 
Deel V . Wij hebben te weinig groote mannen, 
om er één te mogen ignorceren. 

Eveneens bleef het artikel van den heer Van 
Eyk , in de Volksvlijt, 1855, onvermeld. 

Men zal niet vergen, dat ik in eene boekaan
kondiging , nog veel minder in een weekblad, 
dat den bescheiden titel van Opmerker draagt, 
den geheehn arbeid ga verrichten, dien de hee
ren Buchner en Van Doorn achterwege lieten. 
Ook reiken de meeste mijner aanteekeningen door 
omstandigheden buiten mijnen wil slechts tot 1804. 
Daaruit zal ik putten. Wie geeft, wat hij heeft, 
is waard, dat hij leeft. 

Hollandsche Werken. 

Memorie van den luitenant-kolonel-ingenicur 
Krayenholl' [? in druk of in handschrift] betref
fende het plaatsen van metalen afleideren aan 
de pulverm.igazijnen in de onderscheidene steden 
en forten van de provincie Holland. 1790. Voor
handen in het Archief der genie. [Ministerie van 
oorlog.] Algemeene memorien, n°. 75. 

De proef eener electrische Natuurkunde , naar 
het Fransch van den ubbc Jacquet, door Krayen
holl. 1783. 

M . van Marum, Over (le luchtverhevelingeii, 
die van de natuurlijke electricitcit afhangen enz., 

in 1780 bekroond door het Bataafsch Genootschap 
der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotter
dam. (Verhandelingen, deel V I , bl. 28). 

C. W . Döckmann , (hoogleeraar te Carlsruhe). 
Aan welke gebreken der afleiders is het toe te 
schrijven , dat zij, in enkele gevallen, de gehouwen 
of schepen niet geheel beveiligd hebben? Be
kroond in 1818 door de Hollandsche Maatschappij 
van Wetenschappen. Met een bijvoegsel van Van 
Marum. (Natuurkundige Verhandelingen Deed IX.) 

Voorlezing van den hoogleeraar G. Moll in het 
koninklijk Instituut over de afleiders en het on
weder, in de «Algemeene Konst-en Letterbode," 
1836, no. 21 en 22. 

Konst- en Letterbode, 1836, 5 Augustus. 
Memoriaal voor de officieren der artillerie en 

genie, 1819, Deel I V , Eerste stuk. 
KrayenhofT, Handleiding tot het stellen van 

bliksemafleiders, 1836 (hierboven aangehaald). 
Storm van 's-Gravesande, burgerlijke en mili

taire bouwkunde. 
Bouwkundige bijdragen , uitgegeven door de 

Maatschappij tut Bevordering der Bouwkunst. 
Deel V , b l . 225. 

Album der Natuur, 1852, I. bl. 386 , cn jaar
gang 1857. 

Dc Volksvlijt, 1855, Maart , bl. 97 en 1802, 
bl . 420. 

Karmanen cn Heeren , Thechnologisch Woor
denboek , b l . 215 en 451. 

De Industrieel, jaargang I , 173 ; III, 219. 
Werken van het Koninklijk Instituut van In

genieurs. Zie de Alphabetische bladwijzer, Art. 
bliksem en onweder, en in de latere jaargangen 
Nol. 185 8 / » November en Februari , Uittreksels, 
1 8 0 % , bl . 110 , 1 8 6 ' / k , bl . 51. 

Muller. Tijdschrift voor het zeewezen , 1841 , 
251. (Verhandeling van Muller). 

Tijdschrift der Maatschappij van Nijverheid, 
1847, X I , 3« stuk, bl. 331. (Bleekrode, de elec
tricitcit en het magnetisme toegepast en aange
wend in verschillende vakken van nijverheid.) 

Tijdschrift der Koninklijke Natuurkundige Ver
eeniging van Nederlandsen Indië, X X V I , 472. 

Meursinge, Natuurkunde, bl. 468 en v. v. 
Van den Broek, Meteorologie. 
Joh. Muller en Pouillet, Natuurkundig en Mete

orologie (vertaald door Riendei hoff). 
Van der Burg , Natuurkunde. 
Van der Burg's vertaling van Ganot, Traité 

de physique. 
Wenckebach, Natuurkundige stellingen. 
Verslagen en mededeelingen der Koninklijke 

Academie van wetenschappen (wis- en natuur
kunde) , V cn VI. 

Builenlandschc werken. 

Duprcz in de mémoires de I' Académie de 
Bruxelles, 1858. 

Arago's verhandeling Sur Ie tonnerre, in zijn 
Annuaire du bureau des longitudes, 1838 en zijne 
Notices scicnli/igucs, afzonderlijk uitgegeven. 

iiabinet, Etudes et lectures sur les sciences 
d'application (sur les O rages de touche), VI . 

Coiuptcs-rciidus van de Fransche Academie, XVII. 
Dictionnaire des Arts et Manuf. van Labou-

laye, 1" uitg. Art . Paratonnerre cn het com
plément. 

Tom Richard, Aide-mémoire des ingén ieu r s , 
p. 1244. 

Figuier, Découvertes scientifiques IV. 
De werken van Daguin en van Jamin (de 

Duitsche vertaling van Jamin's werk is nog beter.) 
Instruction sur les paratonnerres, adoptée par 

I 'Académie , 1855 , waarin dikwijls tegenspraak 
hcerscht. 

1'Abbé Moigno, tijdschrift les Mondes, I (science 
pratique), 110; 1864, 14 Janvier, p. 6 0 , 26 
Mai , 153. 

Armcngaud, le génie industriel, 1803, M a i , 
p. 270. 

Annales du génie c i v i l , 1802, Tome I , deu-
xième partie, p. 287 en 1867, Février (Instruc
tion sur les paratonnerres, approuvée par 1' Aca
démie). 

Wagner, c. s. , Ilnndwörterbuch der I'hysik 
und Chemie. 

1'f'alf in «Physikalisches Wörterbuch." 
Allgemeine Bauzeitung, 1855, 124—130, en 

1803, 231—232. 
Dingier, polytechnisches Journal , 1863, 10 

Januari p. I l l , C L V , p. 274. 
Elsenlohr, hierboven aangehaald. 
Rozier's Journal , Vol . XXII . 
Des Ingenieurs Taschenbuch , vom Verein «die 

HUtte ," 6' A u l l . , bl. 022. 
V e a r b o o k of facts, 1804, p. 133. 

Mechanic's Magazine, 1840, b l . 498 ; 1863 , 
5th. June, bl . 415. 

Report of the committee upon Mr. Snow Har
ris' and other lightning conductors, in 1840 op 
last van het parlement gedrukt; ook een parle
mentair verslag van 1854. 

Snow Harr is , Shipwrecks by lightning; hier
boven aangehaald. 

The popular science Review, 1863, I I , J u l y , 
n". 8 , p. 530. 

The Scientific American, 1863, 28 Fcbr. p. 135 , 
I X , p . 137, X , 208 , X I , 70. 

Bij een' tweeden druk zal het den ingenieur 
Van Doorn gemakkelijk vallen met behulp van 
den index der jaargangen deze lijst voort te zet
ten en aan tc vullen, leder lezer zal licht tot 
een paar van de aangehaalde bronnen toegang 
kunnen verkrijgen, om zijn' weetlust te bevredi
gen , of door vergelijking over duistere punten 
meer licht te werpen. 

De heer Buchner vangt zeer juist aan met dc 
aanhaling van eene bewering, die reeds meer 
dan zeventig jaren oud i s : «De menschen wor
den door den bliksem getroffen, en hunne huizen 
in brand gestoken omdat zij «zulks willen." Zeer 
inconsequent besluit hij dan ook met den wensch 
de zaak geregeld tc zien door «die hohe Obrig-
keit," waartegen de heer Logeman terecht ver
zet aanteekent. 

Verbeeldt u een request, dat lu id t : „Aan 
Zijne Excellentie den Minister van Binnenland
sche Zaken geeft met eerbied het bestuur van 
de gemeente Staphorst, het verzoek te kennen, 
dal het Haar moge behagen maatregelen te nemen 
tegen brand.... door hare eigene schuld." — Aan 
de hoog-gczag-lievcndon kan het niet genoeg wor
den herinnerd, dat eene regeering zoo weinig 
mogelijk macht moet bezitten en dat zij daarvan 
zoo spaarzaam mogelijk gebruik moet maken. 
Beter schijnt het mij toe, dat assurantie-maat
schappijen in bepaalde gevallen het stellen van 
bliksemafleiders als verplichting opleggen, vooral 
o)i schepen, molens, kerken, tahaksschuren, enz. 
Bij de Engelsche postbooten wordt dit door het 
Rijk bedongen. Volgens Snow Harris hoort men 
dan ook bij ile Britschfl zeemacht bijna niet meer 
over schade door bliksem. De heer Van Eyk 
deelt in <le Volksvlijt van 1855 treilende voor
beelden mede van schepen, die een' afleider 
hadden en door den bliksem getroffen werden 
zonder eenig letsel. Als men bedenkt, dat een 
groote mast soms tienduizend gulden kost, en 
let op de schade aan tuigage, ingeval hij wordt 
getroflen, staat uien verbaasd over de domme 
gierigheid van onze meeste recders. Onze land-
genooten trachten altijd hun leven en eigendom 
zoo goedkoop mogelijk te koopen, wat zeker de 
terugwerking is van hunne heldenmoedige zucht 
lijf en have zoo duur mogelijk te verknopen. 

Toen ik in Indië ondernemingen in vrijen ar
beid, (of zoo men w i l : in vrije luiheid) beheerde, 
plaatste ik boven mijne geheel afgezonderde wo
ning een' bliksemafleider. Mijn principaal schreef: 
„Denk om mijn kas." Ik schreef terug: „Denk 
om mijn kop." Elk jaar leest men op Java van 
tabaksschuren , d ie , niet van afleiders voorzien , 
door den bliksem worden vernield. En toch 
gaan de maatschappijen maar voort met ze alle 
te verzekeren tegen brandschade. 

Op bl. 10 zegt onze schrijver : „wanneer een 
electrisch geladen lichaam in eene spits uitloopt, 
zoo kan zich daarin geen electricitcit ophoopen, 
omdat zij voortdurend door die spits zal uitstroo-
iiien. Op deze eigenschap der spitsen berust 
voornamelijk de werking van den bliksemafleider." 
Deze uitspraak komt mij te stellig voor. De 
strijd tusschen spits en bol is nog niet beslist. 
Z ie , wat hieromtrent de heeren Steuerwald, 
Overduyn, Bleekrode en Delprat in het Instituut 
van Ingenieurs hebben beweerd, (Notulen, 
185o/ a), de Verslagen en Mededeelingen onzer 
Academie van Wetenschappen, Deel V (1856) en 
Logcman's noot, bl. 35. 

Wat de schrijver onder het hoofdstuk „Natuur
lijke bliksemafleiders" omtrent het onzekere van 
bescherming door hoornen zegt, behoeft, geloof 
i k , nader onderzoek. Staan alle boomsoorten 
zonder onderscheid te dezen opzichte met elkaar 
op ééne lijn ? Ik herinner mij gelezen te hebben, 
dat de kokos- en de randoe- of kapokboom (de 
boom, die watten oplevert), niet op gelijke 
wijze werken als andere hoornen. Kunnen 
niet in het algemeen hooge boomen nabij een 
huis tils beschermers worden aangemerkt? 

Dc schrijver spot niet het verdedigingsver
mogen van een bed, van de huid van een zee
kalf enz. Vóór eenige jaren bevatte de rubriek 

Revue Scienliftquc van de Illustration eene mede
deeling over een' jongeling, die des avonds in 
de straten van Parijs door den bliksem werd 
getroflen zonder het tc bemerken. In zijn loge
ment gekomen, bevond hij zijn horloge en de 
metalen knoopen van zijn vest aanmerkelijk be
schadigd. Hij en de «wetenschappelijke" ver
slaggever schreven de redding toe aan den zijden 
buikband , dien hij droeg , — eene gewoonte , 
in Spanje aangenomen. — Moeten wij ook hier 
•gelooven zonder tc aanschouwen ?" Op bl . 40 
wordt op gezag van Kuhn het zilver als mate
riaal voor de spits aanbevolen, wegens groot 
geleid ingsvermogen en geringe smeltbaarheid. 
In eene noot op bl . 07 verklaart de heer Loge
man die aanbeveling voor ongegrond. Beneden 
deel ik die noot mede. 

De vraag omtrent den straal van het beschermd 
oppervlak houdt ook nog de geleerden verdeeld. 

Op hl. 40 geeft ook de schrijver het volgende 
tafeltje van Kuhn voor de verhouding van het 
geleidingsvermogen van het zilver voor ontla-
dingsstroonien tot dat van andere metalen : 
1,30 maal zoo groot als (-) van zuiver of rood koper 
1,81 » » » « » goud 
7,07 » » » » » ijzer 
9,00 » » » » « platina 

Op bl. 50 vindt men de volgende verhouding: 
100 — zilver 
100 — koper 

Kt) — goud 
50 — zink 
31 — tin 
30 — geel koper 

18,5 — gegalvaniseerd ijzer 
I.S — ijzer 
9 — lood. 

Op bl. 129 treft men deze tafel aan: 
100 — rood koper volgens Riess 
30,90 — zink » Logeman 
27,70 — geel koper » Riess 
17,66 — ijzer » « 
10,32 — lood » » 
Volgens den brief' onzer Academie van Weten

schappen aan den minister van oorlog, staat het ge
leidend vermogen van lood tot dat van ijzer als 2:3. 

In de reeds aangehaalde noot op bl . 07 zegt 
de heer Logeman : 

«Zonder daardoor te willen beweren, dat het 
door mij gevolgde stelsel boven alle andere de 
voorkeur zoude verdienen, zal ik hier kortelijk 
opgeven op welke wijze de onder mijn onmiddel
lijk toezicht aangebrachte afleiders steeds zijn 
ingericht geworden. 

«De geleiding van het dak naar den grond 
bestond uit ronde ijzerstangen van omstreeks 
10 strepen middellijn, zooals die , geheel ge
reed, ter lengte van ongeveer 3 e l len, naar ik 
meen, in den handel te verkrijgen zijn. 

«Deze werden aan elkaar verbonden, door aan 
(dk eind een vaarschroef te snijden, die goed 
past in eene kokervormige moer, gelijk die voor 
de verbinding van gasbuizen wordt gebruikt. 
Ook deze moeren zijn bij de handelaars in be-
noodigdheden voor gasfabrieken te verkrijgen 
voor veel geringeren prijs dan waarvoor ze in 
kleine hoeveelheden zouden kunnen gemaakt 
worden. 

«Om eene zuiver geleidende aanraking tusschen 
ile stangeinden in elke moer te verzekeren, wer
den deze einden zeer flauw bolrond afgevijld, 
zóó dat de kroiumingsstraal van dit oppervlak 
met de as der staaf juist samenvalt. Worden 
u n de staven bij de plaatsing met kracht tegen 
elkaar geschroefd , met een weinig inenicvcrf in 
den schroefdraad, om het inwateren en dus het 
roesten te voorkomen, dan kan men , meen i k , 
van eene voldoende aanraking der staafeinden 
voor zeer langen tijd zeker zijn. 

«De opvangstang op het dak heb ik steeds 
aan het ondereind dik genoeg laten maken, om 
daar doorheen, zonder gevaar voor de stevig
heid , een gat dwars te kunnen boren , waarin 
het uiteinde der stang, die langs het dak naar 
beneden gaat, wordt bevestigd. Die bevestiging 
geschiedt het best op de wijze van een kraan
sleutel in zijn huisje, dat wi l zeggen , het gat 
is Hauw kegelvormig uitgeboord cn het stang-
eindc is daarin juist passend afgedraaid, en 
heeft aan het uiterste eind eene schroef, waarop 
een moer stevig wordt aangedraaid, die het 
terugschieten belet. 

•De stang op het dak — het zij mij veroor-

(») De schrijver zegt 1,86 maal grooter dan, wat onjuist 
is en overeenkomt met 2,30 maal zou groot alt. De beer 
l.'iiKiiiuii begaat gelijke onnauwkeurigheid iu dc uoot ou 
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loofd ook dit nog hier te zeggen — l eb ik 
steeds van boven doen eindigen in een rood 
koperen stang, ter lengte van omstreeks 5 pal
men. Deze is met het ondereind op het ijzer 
geschroefd en draagt daar een eivormig stuk 
gegoten zink , dat voor de helft zijner lengte-
op de koperen stang met tin is gesoldeerd en 
ook genoegzaam op het ijzer sluit, om daarmede 
op eenige punten in aanraking te zijn. Zoo
doende voorkomt het de oxydatie van het ijzer, 
die anders, waar dit het koper aanraakt, bij de 
minste inwatering zeer aanmerkelijk zou zijn. 

«Van boven eindigt die rood koperen stang 
eene spits van platina. Ik kan begrijpen , 

dat men, om eenige guldens te besparen of om 
eenige andere reden, die stang in een vrij 
stompe spits (-1) van rood koper laat eindigen. 
Maar wanneer men eene scherpere wenscht, die 
niet door den eersten bliksemstraal, welke haar 
treft, kan worden afgestompt, dan begrijp ik 
niet hoe men daartoe een zilveren kan voor
slaan." 

Op bl . 97 verklaart de heer Logeman, tlat 
e r , volgens de theorie, geene ontvlamming is 
te vreezen, als een goede, genoegzaam dikke 
geleider met buskruit in aanraking komt. — 
Ik herinner mij ergens gelezen te hebben, dat 
de proef' werkelijk genomen is geworden en wel 
met den besten uitslag. 

Het hoofdstuk voor afleiders op windmolens 
zij den molenaars aanbevolen. De nacht van 18 
op 19 dezer is hun weder eene waarschuwing 

•geweest. Maar zij zijn even koppig als de hoof
dige boer van Staring. 

Op hl. 88 geeft de heer Logeman in eene 
noot ook een voorschrift omtrent de grondge
leiding, op zijne veeljarige ondervinding ge
grond : 

«Met hetzelfde voorbehoud als vroeger, dit 
namelijk , van daardoor niet te willen zeggen , 
dat ik mijn eigen stelsel in alle gevallen voor 
het beste houd , wil ik hier weder mcdedeclen 
op welke wijze de grondgeleiding steeds is inge
richt geworden bij de onder mijn toezicht of naar 
mijne opgaven gestelde afleiders. 

«Het is op de meeste plaatsen van ons vader
land niet moeilijk tot op den laagstcn waterstand, 
tot den altijd vochtigen grond door te dringen. 
Waar dit mogelijk i s , of wanneer eene sloot of 
zelfs een niet al te kleine natuurlijke vijver, om 
van stroomend water niet te spreken, in de 
nabijheid is , doe men den grondgeleider daarin 
eindigen in eene metalen plaat van eene vier
kante el opperv lakte , als men meent eer te veel 
dan te weinig te moeten doen; van eene halve 
vierkante e l , als men meent geene onnoodigc 
kosten te mogen maken. Van welk metaal die 
plaat gemaakt zij, [? is] is voor de geleiding van 
het oogenblik onverschillig; voor du duurzaam
heid acht ik rood koper het best. Maar in allen 
gevalle moet de stang, welke deze plaat |? de 
ijzeren stang] met de genoemde plaat verbindt, 
van hetzelfde metaal zijn als deze laatste, om 
eene galvanische werking tusschen twee verschil
lende metalen in den vochtigen grond te voor
komen. Dc beide stangen, die van de plaat en 
de ijzeren van het huis , worden dan boven den 
grond met elkaar verbonden op dezelfde wijze en 
met dezelfde voorzorgen, welke boven (zie de 
reeds overgenomen noot van b l . 67) voor de ver
binding van de roodkoperen cindstang fopvang-
stangj met de ijzeren afleidersstang zijn aange
geven. De plaat moet niet opgerold, maar mag 
hoogstens eenigszins gebogen zijn. Haar recht 
van bestaan toch ligt alleen in de vergrooting 
van de aanrakings-oppcrvlakte, die zij teweeg 
brengt, tusschen het metaal en den in alle rich
tingen vrijen, vochtigen grond. 

«Waar geen vochtigen grond te bereiken, of 
geene watermassa te vinden i s , moet men, naar 
ik meen, I". de vochtigst mogelijke aardlaag op
zoeken, hetgeen in den regel wel hetzelfde zal 
beteekenen als dat men dc plaat zoo diep moge
lijk in den grond brengt. Daar worde aan het 
gemis in geleidingsvermogen van dc omringende 
aardlagen te gemoet gekomen door 2". de plaat 
eene aanzienlijke oppervlakte tc geven , hier min
stens van eene vierkante e l , en daarbij die te 
omringen door eene laag gruis van coaks (niet 
houtskolen). Men brengt daartoe in dc[n] ter 
ontvangst van de plaat gegraven k u i l , die min
stens eene doorsnede moet hebben viermaal groo
ter dan [zoo groot als] de oppervlakte der plaat, 
eerst eene laag coaks, en daarop de plaat, om 
die vervolgens weder met coaksgruis te bedek
ken. De dikte der laag van dit gruis aan weors-

(•') la Frankrijk en Engeland 28 u 30". 

zijden dcr plaat moet minstens eene halve cl be
dragen en het moet stevig aangestampt zijn. Men 
vergete bij dit alles echter niet, dat liet slechts 
een hulpmiddel is hij volkomen onbereikbaarheid 
van het grondwater. 

«Vertakkingen aan dc grondgeleiding heb ik 
nooit doen aanbrengen. Zy doen zeker geen kwaad, 
maar haar nut komt mij zeer problematisch voor." 

Voor petroleum-magazijnen neme men gelijke 
voorzorg als bij kruitmagazijnen (bl. 102.) Op 
bl. 118 veroordeelt de Duitsche schrijver op hoo
gen toon het vervangen van spitsen door bollen 
op dc toppen van de masten. Bij 55 schepen, 
van Snow Harris' afleiders voorzien, leden slechts 
5 eenige schade, die onbeduidend was. 

De prijs voor 100 strekkende voeten draadge
leiding van 30 roodkoperen draden met het ver
voer , arbeidsloon, hot stellen cn alles, wat 
daarbij behoort, kost bij den zeer gunstig be
kenden Herghauson te Keulen f 70. (bl. 65.) 

De instrumentmaker te Haarlem levert aflei
ders tegen de middenprijzen: 

f 200 voor eene kerk met toren. 
f 90 » een landhuis. 
f 60 » een bouwmanswoning, 

timmerwerk, metselwerk, graven, reis- en ver
blijfkosten enz. daaronder niet begrepen (bl. 126). 

Onder de metalen voor afleiders werd het lood 
door de Fransche akademie ontslagen. Volgens 
onze kalmere Academie zou ditontslag «vooralsnog" 
moeten worden beschouwd als te zijn eervol. «Bij 
de vele afleiders in ons vaderland niet looden 
reepen voorzien, i s , voor zoover aan de Afdee
l ing bekend i s , nooit een geval voorgekomen, 
waarin zij hij bliksemslag hunne dienst gewei
gerd hebben of de reep weggesmolten is ." 

Ik zoude nog veel goeds over het hoekje kun
nen zeggen, maar wensch tc blijven «binnen 
de grenzen" van een' Opmerker en zal daarom 
besluiten. Als handleiding voor loodgieters en 
andere ambachtslieden bevat het te veel, als 
polemisch , wetenschappelijk geschrift te weinig. 
Het hakt nu en dan een' knoop door, die dooi
de natuurkunde nog niet ontward werd. Niet
temin behelst het veel wetenswaardigs en heeft 
aanspraak op algemeene, gulle ontvangst. Wie 
zich niet door blinde gierigheid laat meeslepen, 
kan daaruit voorschriften putten tot beveiliging 
van zijne eigendommen tegen vernieling dooi
den bliksem, voor zooverre de wetenschap nu 
reeds die zekerheid geven kan. Wie niet op 
honderd gulden behoeft te z ien , zal , geloof i k , 
wel doen met uitsluitend rood koper te bezigen 
van zes strepen middellijn (bl. 59). Tabaks-
schuren op Java, in 1856 aldus beschermd, ble
ven tot heden onbeschadigd. 

Het boekje laat zich gemakkelijk lezen cn telt 
weinig drukfouten. Alleen op bl . 0 vindt men 
dat het aantal onbeschermde schepen , door den 
bliksem getroffen, zich verhoudt tot de be
schermde, als 3 : 2 1 . Vreemde «bemoediging!" 
Op taalfouten stuit men wein ig , zooals ««wa
penen , in plaats van wapenen ; hunne beweging 
cn hunne vervaardiging (van klokken en stan
gen) in plaats van hare; in de kui l in plaats 
van den. 

Slechts eene enkele maal waagt de bescheiden 
vertaler het smeden van een nieuw woord: de 
inslagen van den bliksem. 

Bij de afwijking van Tc Winkel 's en De Vries' 
voorschriften , zooals buskruin", in plaats van 
buskruit" , zal ik niet stilstaan. Ons volk toont 
vooral zijne vrijheid in tuchteloosheid van 
spelling. 

Slechts zelden ondervindt het taalgevoel van 
den lezer aanstoot door germanismen, als : («aar-
stellen , onderbroken, netienstang, «etiengelci-
d i n g , nevengebouw. 

Zoo zegt men in het Hollandsen : «het onver
koopbare bijblad van de Staatscourant," maar: 
«het Dagblad is een nevenblad," daar het ge
schreven wordt voor de neefjes van de Oomes. 

Den Haag, 29 Juli 1867. X . 

Correspondentie. 
Plaatsruimte verhindert ons het antwoord van 

A -f- B — C 1 in dit nommer op te nemen. 
De beschouwiugen over het examen voor op

zichter bij den waterstaat moeten mede voor dit
maal woi den ter zijde gelegd. 

en. 
Aankondigingen. 

M a a n d a g , ft A u g . 
In het Zwijnshoofd te bockcui: het bouwen vnn een hec-

reuhuis op het laudgued Kous, nabij het station Laren. 
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Ton in nrc, in een tier lokalen van het hui* van arrest 
te Rotterdam: do daarstelling van een afzonderlijk vrouwen
kwartier iu den zuidelijken vleugel, en het veranderen van 
eenige vertrekken, ten dienste der instructie van straf/aken 
in het voorgebouw der gevnngenis te Kotterdam. 

IliiMilng, 41 A u g . 
Ten I S ure, hij de wed. j . van Leeuwen tc Lewtl voor 

deu tijd van drie achtereenvolgende jaren. lo. Het herstel
len en onderhouden van al de magazijnen van noodmateria
len in Over-Betuwe. 2o. Het onderhoud van het ambtshuis 
te Kist. 80. Het ouderhoud der heiningen en steunmuren 
en verdere kunstwerken. 4o. Het leveren vau slijpstecncn, 
ge reed ach nopen en ander nood materieel. 5o. Het onderhoud 
van den Holthuyzcrdijk met de daarbij behoorende levering 
vau grind eu steenpuiu. 60. Het ver hoogen en verzwaren 
van den Kwchlani om de Hnaldcrsche kolken. 

\Voen-«l«ii. 7 A u g . 
Ten t l ure, door de directie der marine te Hellevoet-

sluis: lo. het voor een gedeelte afbreken vaa een muur 
staande aan de oostzijde der werf, bij de Bricllerpoort, het 
daarop plaatsen van een houten rasterwerk cn het vernieu
wen van de deuren van dn twee doorgangen ; 2o. het voor 
een gedeelte nf breken cn weder opmetselen vau een muur 
aan het zuidelijk uiteinde der kaaibestrating, nau de oost
zijde der marinehaven; 3o. het repareren cn voegen van deu 
afschcidtngsmuur, aan de westzijde der werf van het dok 
tot aan den wal; 4o. het uithakken en voegen van een muur 
staande aau de oostzijde der werf; 5o. het uithakkeu der 
voegen en bepleisteren van eene bcrgplnats voor gevulde 
granaten; en 60. de herstelling van een gedeelte der be
schoeiing aau de westzijde van het natte dok op dc ma
rinewerf. 

Donderdag, H A u g . 
Ten 2 ' / i ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 

Haarlem: net uitvoeren van eenige werkzaamheden tot 011-

dc Keulsche Vaart in de provincie Noord-derhoud van 
Holland, 

Zate rdag , 10 Aug, 
Ten I nre, ten stndhuizc te Utrecht: lo. het nmovcren 

van eeu pakhuis met annexe woningen eu loodsen op het 
St. Lucas Bolwerk: 2o. het maken van trottoirs aau ccn 
gedeelte vau den Daalschcu dijk ; 80. het vernieuwen van 
kei bestra tiugeu aan den Steenweg, de M ariastraat, Wegnaar 
Rome, Bakkcrsteeg , en het maken van kei best rati 11 ge 11 aan 
eeu gedeelte van den Daalschcu dijk en Singel buiten Tol 
steeg; 4o. het doen vau eenige vernieuwingcu eu hcrstelliu-
geu aan stedelijke gebouwen. 

Maandag , 12 Aug . 
Ten 12 ure, aau het gebouw van het prov. bestuur tc 

Maastricht: de uitvoering vau eenige werken tot verbetering 
van de rivier de Maas in dc gemeenten Roermond cu Bug-
genum, voor rekening der Nederlandsche cn Belgische Re-
geeringcii, naar aanleiding van art. U van het Tractaat van 
12 Mei LHO.'i, betrekkelijk dc wnteraftapningen vau die rivier. 

Ten 12 ure, aan het gebouw van bet prov. bestuur tc 
Maastricht: hcrbc.stcd.ing van de uitvoering der noodige wer
ken voor het vooruit brengen van den linkeroever der rivier 
dc Maas eu het makcu vau ecu Vcerdam aan het Rijksvecr 
te buggenum. 

Teu I ure, aan de secretarie van den Haa rle miner meer
polder, in bet lokaal van Staats, op deu Janswcg te Haar
lem: lo. het verdiepen van eenige vakken tocht iu den Haar
lem 111 ermeer|mlder door middel van baggering; 2o. bet ina
keu vau een gcmctscldcu duiker in den Ringdijk bij den 
ouden molen vau den Usserbroekpolder. 

W o e n s d a g , I t A u g . 
Teu 2 ure, iu de vergaderkamer van II.If. regenten van 

het R. C. armen-, het wees- cn oudelicdcnhuis te Leiden : 
eene gedeeltelijke verbouwing cn vergrooting vnu het R. C . 
wees- cu oudclicdenhuis aan de St. Jaeobsgracht aldaar. 

D o n d e r d a g , 15 Aug . 
Ten 11 ure, aan 'srijks werf te Amsterdam: lo. het 

vernieuwen der vloeren cn repareren van balken iu dc 
wasebznal en keukeu van de kazerne der mnriniers; 2o. het 
opruimeu vnn een kistdam voor helling 110. 2 en het maken 
vau een kistdam voor helling no. 8; Ho. het reparercu, op-
voegen en bepleisteren van de steenen beddingen voor ge
schut op de geschutwerf. 

Ten 12 ure, in ccn der lokaleu vau het ministerie van 
biuneulandscbe zaken tc *s Hage: het bouwen van eene werk
plaats voor locomotieven tc Tilburg. 

Teu ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Haarlem: net verrichten van eenige werkzaamheden ten be
hoeve der rijks zeeweringen op het eiland Wieringcu. 

Denderdag , 22 A u g . 
Ten 12 ure, teu rnadhiu'ze te Alkmaar: het nmovcren der 

gebouwen van het burgerweeshuis en een gedeelte van bet 
gasthuis, alsmede het bouwen van het nieuwe burger
weeshuis. 

D i n s d a g . 2 3 - A u g . 
Tcu 12 ure, aau de pastorie te Vlaardingen: bet bouwen 

eener nieuwe kerk met toren en pastorie. 
D o n d e r d a g , V9 A u g . 

Ten 12 ure, aau het ministerie van biuucul. zakeu te 
's Hage: het maken van wachterswoniugen, afsluitingen eu 
eenige verdere werken op den spoorweg van Bcrgen-op-Zooiti 
uaar de Ooster-Scheldc. 

Donderdag , *% Nept. 
Ten 12 ure, iu ecu der lokalen van het ministerie van 

hiunerilandscbc zaken tc's Hage: het leggen vau den boven
bouw , met levering van den ballast, het maken van nfslui-
tingeu en eenige verdere werken voor den spoorweg vau de 
brag over de Lek hij Kuilenburg tot aan de brug over dc 
Waal bij Hommel. 

'I'erk 12 ure, in eeu der lokalen van het ministerie van 
^ineulaiidsehc zaken te 'sl lage: het houwen van dc laud-

11 pijlers eu het inakeu vau bijkomende werken, 
ug over de rivier de Maas bij Crevecoeur. 

Afloop van aanbestedingen. 
Juli te Hooge veen : bet vertimmeren van het tl oor 

aangekochte logement vun R. van Trappen tot 
ntcbuis. aannemer dc heer Weateli te Assen, 

voor /44 ' .»7 . 
Op 2 4 Juli te (i rams berge 11: het leggen van een straat-

en griudweg vau Goevorden naar dc Dedeuisvaart over eene 
^^esgai^vaii If>,fi00 ellen, iu twee gedeelten. Voor het eerste 
J - { t M A l f Ë ^ t n M t w e j r vau (,'oevordeu tot de grens tan Over-

-> iisscl , M h de minste inschrijver dc heer K. Kwiers te De-
dciiisvaaiji, V j o r y'Ifl.HUy; voor het tweede vau de Coevord-
schc L ivui t \ het jagthuis Dedcmsvaart, dc beer Zwolsuiau 

, tc Kuiure A i r ƒ 3 5 , 8 0 0 . 
' Opl24'#%J te Haarlem i bet verbouwen cn inrichten V L . . 

Ciai l okaaVyur de bijeenkomsten en vergadcriugen der ver

eeniging Weten cn Werken. Minste inschrijver N . Linde
man te Haarlem voor ƒ 5 0 7 0 . 

Op 2 4 Juli tc Leeuwarden 1 lo bet eerste gedeelte der 
werken beuoodigd voor dc vermeerdering en vergrooting der 
gebouwen en verdere werken aan dc gemeentelijke gasfabriek; 
2o het leveren cn stelleu van de bcuoodigde toestellen en 
verder gegoten en geslagen ijzerwerk, pijpen enz. voor de 
bedoelde vergrooting. Het eerste werk is aangenomen door 
R. K . v. d. Meer te Oudcschoot voor ƒ 43,473; het tweede 
loor de firma B. Mohrmaun & Co. tc Leeowarde l v 

ƒ 12,640. 
Op 2 5 Juli tc Haarlem: lo. het onderhouden vau 's Rijks 

pott- eu telegraafkantoor tc Amsterdam, ingaande met deu 
dag vau de goedkeuring van het te sluiten kontrakt en 
eindigende den laatsten Mei 1871. Miuste inschrijver de 
beer J . G i lman , te Amsterdam, voor ƒ 11,320; 2o. het 
verrichten van eeuige baggcrwerken in liet Zuider Spnarne. 
Miuste inschrijver dc heer Holster, te Amsterdam, voor 

ƒ 1500. 
Op IS Juli te 's Hage: lo. het maken en stellen van 

cene ijzeren kap op het station Zwolle van den spoorweg 
van Arnhem naar Leeuwarden. Daarvoor waren zeven bil
jetten ingekomen. De miuste: inschrijvers waren dc heeren 
Sehacpinan cn Hel wig, te Zwolle, voor ƒ 4 8 , 1 9 1 ; 2o. het 
maken , leveren en opstellen van 12 draaischijven , vnu 4.80 
Ned. ellen middellijn. Daarvoor waren tien biljetten inge
komen. Dc miuste inschrijving was die van de directie van 
de ijzergieterij de Prins van Oranje, te *e Hage voor ƒ 15,368 j 
en 3o. bet makcu van eeue loods op bet station Zwolle; 
daarvoor waren vijf biljetten ingekomen. De miuste in
schrijver was de heer J . van Kust, te Zwolle, voor ƒ 6687. 

Op 211 Juli te Arnhem: het vernieuwen der suikerbrug 
over het A]icIdoornsche kanaal eu het bouweu vau een 
zinkput met koker, even beneden de haven tc Apeldoorn. 
Miuste inschrijver tie heer W. de Bruin, tc Vnasseu, voor 

ƒ 2987. 
Op 211 Juli tc 'sllage: het herstellen cn verbeteren der 

telegraaflijnen langs den eentraal-spoorweg tusschen Utrecht 
cn Kampen: Minste inschrijver (J. Smit, te Wiluis, voor 
ƒ 6 6 9 . Vervolgens werd aanbesteed bet spannen cn ophan
gen van een draad aan de bestaande telegraafpalen op dc 
lijn van Vlissiugen over Roseudaal cu Breda , 111 3 pereee
leu. Dc miuste inschrijver voor het Ie perceel was J . 1'. 
Muller , te Goes, voor ƒ 7 1 0 , terwijl voor bet 2c en 8e per
ceel de minste inschrijver was de heer ('. J . Tiroltl', van 
Roosendaal. Voor ƒ 5 6 0 . 9 0 cu ƒ 5 0 5 . 

Op 2 A Juli tc 's Hage het bouwen van twee wachterswoningen 
op het gedeelte vau Venlo naar Kiiidbovcn ten behoeve van 
den spoorweg van Maastricht naar Breda: Minste inschrij
ver L . J . van den Steenhoven, te Dordrecht, voor ƒ 3 8 5 0 . 

Op 2 H Juli te 's Bosch: Het maken der aanlcbaau eu 
kunstwerken, met het deels bcgriudeu, deels met klinkers 
bestraten van af den provincialen weg van St. Antenis tot 
aau deu gemeente-grindweg ouder Wanroij, ter lengte van 
4418 el. 

Tut het minste bedrag van ƒ 1 4 6 9 0 is ingeschreven door A. 
Sche l leken» te Vught. 

Op 2 « Juli tc f ï r o n i u g c n : het verdiepen en verbreeden 
van het Becrstcrdicp ter lengte van 11,022 el. Minste in
schrijver was de heer v. d. Sluis, te Appelscha, voor 
j 59,800. 

Advertentiën. 

BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

1 9 4 3 - - I £ 0 9 . 

TENTOONSTELLING. 
Het Bestuur lieeft ile eer bekend te maken, dat 

de TENTOONSTELLING van BOUWKUNDIGE T E E 
K E N I N G E N , P L A T E N , MODELLEN en VOOR
W E R P E N , te houden in de Benedenzalen der 
Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten 
alhier, zal geopend worden op WoenNdng: 
7 A u g i i N t i i H e. k . , des middags te een uur, 
en noodigt de Leden der Maatschappij aan het 
hoofd dezes vernield, benevens de Inzenders en 
allen, die in het bezit zijn gesteld van Toegang-
bewijzen, beleefdelijk u i t , die opening met hunne 
tegenwoordigheid te vereeren. 

Aan Heeren Leden van de MaatSchappy tot 
bevordering der bouwkunst wordt de toegang ver
leend op vertoon van hunne Diplomaas des loo
pende jaars 1807. Zij hebben het regt van in-
troduktie. 

De Tentoonstelling zal na Woensdag e. k. da-
g r e l i j k M , van 10—t uur, geopend zijn tot en 
met / . O I I I I I I K den 3 5 AnsruNtiiN e. k . 

In te gaan OUDE MANNENIIUISPOORT, Groote 
Middendeur. 

In naam van het Bestuur, 
Amsterdam , De Bestiiiirder-Sekretaris , 

1 Augustus 1807. J. II. L E L I M A N . 

B E C K E R &, BÜDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoeknicet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT , DK GENIE, DEN AANLEG 
V A N S P O O R W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l t m e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

IJZERGIETERIJ 
van OPPEN & Co., Ijzergieterij te Maastrie'i t, 
leveren ten spoedigste tegen zeer civiele prijzen : 
alle mogelijke Gietwerken, op het Bouwvak 
en Maschinenvak betrekking hebbende; door 
doelmatige inrichtingen zijn zij in staat, Water
en Gasbuizen, tegen Engelsche prijzen van 
de beste kwaliteit te leveren. 

Prijsopgaven zijn te bekomen na franco inzen
ding der teekeningen niet ingeschreven maten bij 
CHARLES R E M Y , Civiel Ingenieur te Rotterdam. 

Tweede jaargang. N°. 32 

ïenebijit geregeld iedrrea Zaltrdig bij 
II. A . T H I E M E te A r n h e m . 

|>rij* per •'! maan dm IT .HIM p. p. f l.'i.i. 

10 Augustus 1867. 

• e l eenneert lick m r « • jeerfeig. 
Jidierteelita leilei ƒ -.20 ter « m i n refel 

t\\ f -.15 leer jejrri ef ti* \°. 

te 
k van Zinkwerken 

A R N H E M . 
Alle soorten van ZINKEN D A K B E D E K K I N G E N 

DAKVENSTERS, R A A M R O E D E N , D A K R O E V E N ' 
ROOKVERDRIJVERS , Gestampte, Gegotene' 
en Gedrevene Bouwkundige Ornamenten, 
als: DAK-, VENSTER-, DEUR- en GEVELORNA
MENTEN, K O L O M M E N , B A L K O N S , BALUSTRA
D E N , B A L U S T E R S , L A N T A A R N S enz. 

W U R F B A I * . ( . I : I U I I I Z K \ * KODKNIIUIN. 

FOLKERS & C°, I "WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, INGENIEÏÏRS, FABRIKANTEN, AANNEMERS & WERKBAZEN. 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N m 

te U i O NT 13 K TST. 
Ransome's kunstzandsteen voor Bouw

kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , K A P I 
T E E L E N , C O N S O L E N , F R I E Z E N , enz.; alsmede 
V A Z E N , FONTEINEN" , G E D E N K T E E K E N E N 
S T A N D B E E L D E N , G R A F T E E K E N E N enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig; teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden O J I franco aanvraag ter bezichtiging ge
geven, en naar over tc leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de verbinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk , die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt cn 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N , TERRA
COTTA , K A L K - , PORTLAND-CEMENT-BEPLEIS-
T E R I N G , enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoming 
van Steenkleuren zijn verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . VATST GKTCTVJDT .TGrz. 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBUKGII, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J . II. LELIMAN, IL LINSE, S. E. W. R00RDA VAN ETSINGA, H. P. VOGEL. 

MOSAIK-TEGE LS. 
(Uebakken steen. Fransen fabrikaat.) 

Dessins en monsters zijn iu verschillende 
kleuren voorhanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel-Hotel (vestibule), 
voor den Huize «Kersbergen" te Zeyst(warande) 
en vele particuliere gebouwen. 

Adres F O L K E R S & O. te Amsterdam. 

Bij de Boekhandelaars L . V A N B A K K E N E S & O. 
te Amsterdam zijn op franco aanvrage verkrijgbaar : 

ZES PLATEN UIT HfiT ALBUM, 
Derde deel, 

Verschenen onder Redactie van 

J. H. L E L I M A N 
A R C H I T E C T T K A M S T E R D A M . 

PI. I. VOGELHUIS van den heer J. F . METZE
L A A R . 

PI. II. G E B O U W : Vllrajeetum, van den heer 
G. F . H O B U B E R G V E L D . 

PI. 111. GEBOUW DER ZIEKENVERPLEGING, 
van den beer .1. II. L K I . I M A N . 

PI. IV. AANLEGPLAATS-STOOMBOOT en PO
L I T I E B U R E A U , van den heer E. M O I . K M A N S . 

PI. V en VI. MUZËU.M Koning Willem de Derde, 
van den beer J. | | . L K I . I M A N . 

Prijs drie dulden. 

11 E T R A M T O R E N S C I I I P 

P R I N S H E N D R I K D E R N E D E R L A N D E N . 

Het ramtorenschip Prins Hendrik der Neder
landen , dat voor de Nederlandsche Marine door 
de heeren Loiring Brothers te Birkenhead werd 
gebouwd, is sinds eenige dagen in do haven te 
Nieuwediep aangekomen en heeft reeds menig 
nieuwsgierige daal been gelokt, zoodat eene korte 
beschrijving bier niet ongepast voorkomt. 

Het schip, waarvan de vorm niet tot de beval-
ligste behoort, maar dat in alle deelen van eene 
zorgvuldige uitvoering' getuigt, beeft eene lengte 
van '240, eene breedte van 44 en eene hoogte 
van tiX Eng. voeten, terwijl de inhoud wordt 
berekend op '2100 tonnen. 

De drie daarop geplaatste masten vormen een 
barkstuig, zijnde de bezaansmast van hout en de 
beide andere masten van ijzer, eenvoudig van 
achteren gesteund door 1 ijzeren schoren bij wijze 
van eeu bok, en alzoo zonder aanwending vau 
bet zoogenaamde want. 

Het schip, dat aldus als zeilschip kan dienen, 
is tevens vau stoomveruiogen voorzien en heeft 
op de reis vau Engeland naar hier, naar men 
zegt, eene snelheid van 13 mijl per wacht ge-
loopeu. 

De '2 stoomwerktuigen van 400 paardenkrach
ten brengen elk eene schroef in beweging, ter 
wederzijden van hel roer geplaatst, zoodat de 
wendingen desnoods zonder behulp van bet roer 
kunnen geschieden ; het roer zelf is van buiten 
niet te zien en de voorsteven is op de hoogte 
van de waterlijn naar boven en naar beneden 
uitgebouwd ter bevestiging van den ram, die 
moet dienen oni de vijandelijke schepen in den 
grond te boren. 

Tusschen de masten bevinden zich '2 torens, 
die benedendeks door bandwindwerken langs een 
oingaandeii tandreep in alle richtingen beweeg
baar zijn. 

Deze torens, naar gissing 8 ii 10 Eng. voeten 
boog, zijn gepantserd niet platen van 0 ' / , Eng. 
duim, terwijl aan de zijde der vuurgaten nog 
een tweede pantserplaat daar binnen tegen is ge
bracht van 5 Eng. duimen. 

Iu eiken toren bevinden zich '2 Armstrong-ka-
nonncii, die projectielen van ongeveer 300 pond 
uitwerpen en voor elk schot eene lading vorde
ren van ongeveer ;"Ï0 pond kruit. 

Dezi' kanonnen worden op sporen teruggetrok
ken om te laden en daarna met de monden naar 
buiten gebracht. Bij liet vuren wordt de ge
heele verschansing, die van gesmeed ijzer uit 
vele stukken samengesteld en aan scharnieren 
bevestigd is , naar buiten neergeslagen. 

De pantsering van het schip zelf heeft eene 
dikte van 4 ' / , Eng. dm. en is aan het voor- en 
achtergedeelte slechts onder water en aan bet 
middengedeelte van het schip geheel aangebracht, 
terwijl bij deze overgangen dc ijzeren huid te 
lood dwars door het schip been te vinden is. 

De vertrekken en hutten voor de bemanning, 
die 200 koppen sterk i s , bevinden zich boven 
bet gepantserde gedeelte aau de voor cn achter
zijde van het schip en zijn daardoor ruim en 
luchtig aangelegd , terwijl deze in tijd van ge
vecht, ontruimd wordende, weggeschoten kunnen 
worden, zonder de kracht van het schip te ver
zwakken. Hierdoor is alzoo een groot voordeel 
verkregen, daar namelijk bij geheele pantsering 
van een schip, het bewoonbaar maken door ge
mis aan licht en lucht hoogst uioeielijk is. 

Het schip is van twee stuurstoelen voorzien : 
de een voor tijd van v.ade bevindt zich op het 
dek en de andere , die bomvrij ls voor tijd van 
gevaar, daar beneden. 

De plaats van den komniandant is mede ge
pantserd en vandaar worden alle bevelen met 
telegrafen, dus zonder hoorbaar kommando zoo
wel naar den stuurstoel, waar de zuivere rich
ting van het roer met een pijl wordt aangewe
zen, als naar de machines, de torens, enz. over
gebracht. 

De kosten van dit schip beloopen ongeveer 
1 ' / , millioen gulden. 

Het een met het ander maakt bet schip alles
zins bezienswaard, terwijl niet bet minst de 
aandacht wordt getrokken door de zuiverheid en 
gladheid van de pantsering, waarvan noch na
den , noch eenige klinknagel zichtbaar is. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— De Liberie meldt, dat de Alpen Duitschland 
niet langer van Italië scheiden. De eerste loco
motief is de tunnel, welke het gebergte door
snijdt , gepasseerd , zoodat de afstand van Venetië 
tot Frankfort tot op 35 uren is verminderd. 

— Een Amerikaansch blad. ie New-York Home 
Journal, brengt ons eene nieuwstijding, maar 
eene zoo kolossale, dat het genoegzaam zal zijn 
haar te vertalen , om er over te kunnen oordce
len. »Er is sprake" — zegt het blad — «van 
de enorme onderneming de nieuwe met de oude 
wereld door eene tunnel of onderzeeschen spoor
weg te vereenigen. De eminenste ingenieurs 
van Amerika en Europa zijn geraadpleegd en ze 
hebben verklaard dat dit een zeer wel uitvoerbaar 
werk is ; men heeft er slechts tijd en geld voor 
noodig en bet kapitaal, boe afschrikwekkend groot 
liet ook z i j , zal wel bijeen komen. Men zal , naar 
eene nauwkeurige berekening, tot de conclusie 
komen dat er vijf honderd millioen pond sterling 
of zes duizend millioen Ned. guldens noodig zijn. 
Een groot aantal kapitalisten hebben de toezeg
ging gedaan tot de uitvoering van dit wonder
werk mede te ijveren en zoodra de plannen ge
maakt ziju , zal meu geld aanvragen." 

— Uit een brief, uit Suez aan den Monileur 
de la t'lolte aangaande de doorgraving van de 

landengte van Suez geschreven, ontleenen wij 
het volgende : 

Over de geheele lengte van IG0 kilometers, 
die het zeekanaal hebben za l , is de doorgraving 
begonnen en in vollen gang, en de krachtige 
werktuigen, door de heeren Borel en Lavalley 
cn de aannemers der maatschappij ontworpen en 
verbeterd, zijn allerwege aan het werk. Die 
werktuigen bestaan uit zeer krachtige en ver
nuftig uitgedachte bagger- en graafmachines, 
waardoor de uitgegraven aardspecie, zonder 
kruijen, karren of andere hulpmiddelen, door de 
machines zelvcn aan de kanten van het kanaal 
wordt nedergelegd. 

Nergens op de wijde wereld is de stoom- en 
werktuigkunde op eene zoo nieuwe, zoo vernuf
tige en zoo doortastende wijze in toepassing ge
bracht. 

— Dezer dagen is te Parijs eene algemeene 
vergadering van aandeelhouders der Suez-kanaal-
maatschappij gehouden. Door bet bestuur werd 
medegedeeld dat, behalve de vroeger bijeenge
brachte gelden , nog honderd millioen francs tot 
voltooiing der onderneming noodig zouden zijn, 
cn alzoo eene uitgifte van obligation voorgesteld. 
De heer de Lesseps beeft voorts aan de verga
dering de verzekering gegeven, dat het groote 
scheepvaartkanaal door de landengte van Suez, 
met de twee havens aan de Middellandsche en 
de Roode zee, tegen 1 Oktober I8G9 geheel vol
tooid en voor de scheepvaart geopend zullen zijn. 

— Bij keizerlijk decreet is bevolen, om in de 
haven van Bordeaux een drijvend dok aan te 
leggen. De kosten zijn op 18 ' / , millioen franks 
begroot. 

B I N N E N L A N D . 

s'-Gravenhage, ü Aug. In de heden gehou
den zitting van den gemeenteraad is met alge
meene stemmen benoemd tot lid der commissie 
tot onderzoek van de bestaande riolen alhier, de 
beer C. J. de Bruyn Kopsj, gemeente-architect te 
Delft, en zulks in de plaats van den heer v. d. 
Tak, gemeente-architect te Rotterdam, die voor 
deze opdracht bedankt had. Verder werd o. a. 
met algemeene stemmen aangenomen bet voor
stel van de heeren Eyssell, de Pinto en Stam , 
om burgemeester en wethouders uit te uoodigen 
een onderzoek in te stellen naar den tegenwoor
dige!! stand der zaak van de Nederl. Internatio
nale Spoorweg- en Havenmaatscliappij , voor zoo
ver deze gemeente daarbij is betrokken, ten 
einde kunne blijken of er kans bestaat, dat van 
de aan die Maatschappij toebehoorende concessie , 
althans voor zoo veel betreft den aanleg eener 
zeehaven te Scheveningen, gebruik zal worden 
gemaakt. 

— Bij beschikking van den Minister van Biu-
nenlandsclie Zaken van den 0 J"' Augustus ISO" 
is, met ingang van 1". September 1807: 

1 " . bevorderd tot opzichter van den waterstaat 

-Uit ?n te Arnhem bij D. A . THIEME.—Hoofdcorrespondeiiteii L . V A N B A K K E N E S & C°. te Amsterdam. — Boekdrukker van G. W . V A N DER W I E L . 
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der 3 d ' klasse 11. W . Verhaar, thans opzichter 
der 4 U ' klasse; 

2". na voorafgaand vergelijkend onderzoek be
noemd tot opzichter van den waterstaat der 4'* 
klasse II. J. Geyl. 

— Men meldt ons uit de residentie , dat on
langs bij koninklijk besluit eene verhooging der 
weduwen-pensioenen voor het korps ingenieurs 
van den waterstaat is goedgekeurd en bij een 
ander besluit een nieuw weduwenfonds is geau
toriseerd voor het korps opzichters van den wa
terstaat. De gelden daartoe zijn door de opzich
ters zeiven bijeengebracht, maar het fonds zal 
van rijkswege beheerd worden. Als eene bijzon
derheid van eendrachtige samenwerking kan die
nen dat slechts 3 of 4 opzichters (ongehuwde) 
zich aan de tot standbrenging van dit fonds heb
ben onttrokken. Nu het Kijk voor de ambtena
ren van den waterstaat een weduwenfonds wil 
beheeren, is het te hopen dat ook voor andere 
ambtenaren dat voorrecht verkregen zal kunnen 
worden. (Arnh. C.t.j 

— Naar men verneemt is door den heer S. J. 
graaf van Limburg Stiriim te 's Huge concessie 
gevraagd tot aanleg en exploitatie van railroutes 
van Arnhem naar Nijmegen, en van Arnhem naar 
Velp , volgens het systeem Loubat. 

'S-Hertogenbosch, 5 Aug. Met den aanleg 
van den spoorweg 's-Bosoh-Boxtel wordt ijverig 
voortgewerkt; de locomotieven kunnen reeds van 
Boxtel tot nabij de Dieze lijden. De aanvoer van 
ballast en andere materialen voor het traject 
Boxtel-Vught gaat steeds voort. Daarom haast 
men zich met het gereed maken der baan tot ge
noemd riviertje tot vervoer van dien ballast naar 
laatstgenoemd traject, waartoe dan ook eene derde 
locomotief, Tlwrbecke genaamd , is aangekomen , 
om niet de locomotieven Voortvaart» en 'a-Her-
togenbosch het verder noodige aan en te vervoe
ren. Ten aanzien der andere werkzaamheden , 
als brug over den Esschen-stroom. Honderd-elfde 
brug in het Boscbveld, draaibrug aan de Dieze 
voor den mond der nieuwe haven , alles is zoo 
goed als gereed. Dc aanbesteding van den on
derbouw der brug over de Maas te Iledel zal iu 
de volgende maand geschieden. Men verwacht 
ook spoedig het traject Hedel-'s-Bosch, zoodat aan 
de verbindingslijn Utrecht-Boxtel nog al wat ge
daan wordt. Intusschen kan de geheele voltooi
ing nog eenige jaren duren. 

Roermond. 3 Augustus. Het beproeven van 
de draagkracht der nieuwe ijzeren brug over de 
Maas alhier heeft een alleszins gewenschten uitslag 
opgeleverd. Men had eergisteren één van hare 
vakken bezwaard niet 7 8 Ü ijzeren spoorstaven , 
wegende ieder 2 1 2 k i l o , zoodat het gezamenlijke 
gewicht 1 0 5 , 3 0 0 kilo bedroeg. En toch heeft de 
doorbuiging onder dezen vervaarlijken last, die 
gedurende twee dagen op de brug bleef liggen , 
slechts twee centimeters bedragen, en zulks op 
eene spanning van 00 meters. Men is het thans 
dan ook volkomen eens, om wegens de soliede en 
tevens sierlijke constructie van de brug, allen 
lof toe te kennen aan den verdienstelijken heer 
Goeyens, die namens de maatschappij John Cocke-
r i l l , van Seraing, de werkzaamheden geleid en 
voltooid heeft. 

L o c h e m , 3 Aug. Weder is hier eene histo
rische bijzonderheid verdwenen. Zoo als men 
weet, is Lochem in de geschiedenis bekend door 
den aanslag der Spanjaarden in 1 5 8 2 , toen de 
vijand zich van hooiwagens bediende om te trach
ten krijgsvolk in de stad te brengen, doch welke 
aanslag verijdeld werd door het zoogenaamde hooi-
plukken. Het huis, dat het garnizoen tot wacht 
verstrekte en dat nog den ouden vorm had, met 
zijne vier pilaren, waarop de dakbedekking ge
deeltelijk rustte, is dezer dagen aan een nieuwen 
eigenaar overgegaan en wordt door dezen afge
broken. Het is wel te bejammeren dat dit be
staande gedenkteeken vernietigd wordt, zonder 
dat er eene teekening of photographic van geno
men is, 

Verslag \ ;u i de Feestviering der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, liij gele
genheid van haar Vijf-en-twintigjarig bestaan, 
op den 7 J , J" en 8 r t * n Augustus 1807 , te 

Amsterdam gehouden. 

De feestelijke herdenking v u liet liüjiirig bet taan der 
Maatschappij tot Bevordering .Ier houwkunst werd, ingevolge 
tiet programma, tien 7'1'" Augustus ten I ure geopend met 
de tentoonstelling van bouwkundige tcckcuiugeii, euz. iu de 
zuleu der koninklijke Academie van Itccldciide Kunsten te 
Amsterdam. 
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Bij afwezigheid van deu honorair-Yoorzitter, deu Heer 
D. U . B ü c h l e r , door uugesleldheid verhinderd tegenwoordig 
te ziju, nam de Heer A . N . Godefroij als fungerend Voor
zitter het woord. 

In korte trekken gaf hy eeu overzicht van het ontstaan en 
de werking der maatschappij cu schetste haar streven gedu
rende het vierde van eene eeuw om der kunst bevorderlijk 
tc zijn, welke naar des spreker» iiiecuiug goede vruchten 
hadden gedragcu. Onder anderen wees hij op het groote 
nut, door het uitschrijven van prijsvragen teweeggebracht, 
dc ontwerpen die nu dc wandeu versicreu, waren daarvau 
dc beste getuigen. 

KrkeiitcJijk voor dc deelneming van wege Zijne Excellentie 
den Minister vau Biuiiciiluudsclie Zaken, cu van versch ij
lende invloedrijke eu geachte corporation duor de toezending 
van onderscheidene teekeningen eu werkstukken, maakte hij 
tevens melding van het geschenk, der maatschappij door de 
Afdeeling Amsterdam aangeboden, bestaande in dc levens
groot geschilderde portretten der beide bouwmeesters Hcndrick 
Ue Keijscr cu Jacob vau Cainpeu, door onzen begaafden 
stadgenoot, den heer Maschhaupt \ervaardigd. 

Ook de Vereeniging Architectura et Amicitia werd dooi
den spreker niet vergeten. 

Voorts wees hij op de medewerking vun wege den lïaad 
vau licstuur der Koninklijke Academie van Beeldende kun
sten ondervonden, die met dc meeste lieusclihciil hunne 
lokalen ter beschikking vau deze tentoonstclliug hadden ge
geven. 

Ten slotte sprak hij een woord vau dank voor de ZOO tal
rijke opkomst, cn noodigde de aanwezigen uit zich te over
tuigen van het vele schoone cn indrukwekkende wat ter 
bezichtiging werd gesteld, waarna hij dc tentoonstelling voor 
geopend verklaarde. 

Ouzc geachte stadgenoot, de Heer Mr . 11..I. Koenen, (eeu 
der drie aanwezige leden van den gemeenteraad) vond bij de 
afwezigheid van het dagelijkse!» bestuur aanleiding het woord 
te nemen; hij betuigde zijne warme belangstelling iu dit feest, 
eu bracht een woord van dank aan de bestuurders voor de 
luttel ij ke pogingen door hen iu het werk gesteld, om dit 
gedeelte der feestelijkheid tot stuud te brengen. Hij verheugde 
zich ovei' de meer en meer aanwakkerende belangstelling voor 
de bouwkunst, die met recht ouder dc kunsten mag ge
noemd worden, iu de stad, waarin liet meesterstuk vuu Vun 
('aiupcu's genie eeue roemvolle plaats inneemt. 

Wat dc tentoonstelling betreft, deze mag als buitengewoon 
geslaagd worden beschouwd, liehnlve dc teekeningen uit 
het archief der maatschappij, is eeu belangrijk deel bijge
bracht door verschillende bouwkundigen, voornamelijk uit 
de hoofdstad. 

Ons voorbehoudende later meer iu bijzonderheden tc tre
ilen, willen wij hier slechts aanstippen dat vijf zalen ruim 
gevuld ziju. 

Bij het binnenkomen is dc eerste zaal geheel ingenomen 
door bekroonde prijsvragen en teekeningen, waaraan accessit-
prijzen zijn toegekend, allen bet eigendom der maatschappij, 
en voor zooverre dc plaatsruimte nog beschikbaar was, niet 
bekroonde ontwerpen, toebehoord hebbende aau de vroegere 
maatschappij tot auuumediging der bouwkunde. Men vindt 
daar alzoo een overzicht der laatste 40 a 50 jaren vertegen
woordigd. 

Iu de zaal tegenover deu Ingang vindt men, behalve dc 
beide portretten van de Keijscr en van ('ainpen, ecu aantal 
teekeningen, zijnde opmetingcu van oude gebouwen, 

I,iuk> is eene zaal gevuld met outwerpeu van onuitgevoerde 
bouwwerken, eu ter rechterzijde twee zalen met uitgevoerde 
eu in aanbouw zijnde werken , verder buckcu, modellen, werk
stukken, ornamenten euz. 

Bes avonds teu 7 ure werd de algemeene jaarlijksche ver
gadering door den voorzitter geopend in het lokaid „Eik cn 
Linden iu dc Plantage; zij werd door leden bijgewoond. 

In zijne toespraak werden dc redenen uiteengezet, die 
bet bestuur hadden doen besluiten deze vergadering later dan 
gewoonlijk bijeen te roepen. Hij maakte tevens der verga
dering met ziju voornemen bekend, om bij de thans plaats 
hebbende periodieke aftrediug als bestuurder zich niet nicer 
verkiesbaar tc stellen. Hij vertrouwde dat alle aanwezigen de 
redenen, die hein daartoe hebben geleid, billijken en hem 
eeuige rust gunnen zonden, nu hij 19 jaren als ü d vau de 
redactie der bouwkundige bijdragen cn 10 jaar als lid van 
het bestuur is werkzaam geweest. 

Hierna werd het woord gegeven aau den sekretaris, den 
heer .1. 11. Lelimani ten einde het Jaarlqkscfa verslag uit tc 
brengen. 

Na iu korte woorden te hebben gewezen op de belangrijke 
bijeenkomst die heden bij gelegenheid vau het zilveren 
eeuwfeest plaats vond, bracht hij tevens ccne oprechte hulde 
aau dc mannen, die iu het jaar 1812 deze maatschappij iu 
het leven riepen, eu waarvan reeds dc meeste den tol der 
natuur moesten betalen. 

Aan het verslag outleeiieii wij het navolgende: 
Het aantal leden bedroeg up 1 Mei 1800 i)2U; op 1 

Mei 1807, 929 en thans 050; — een cijfer, nimmer te 
voren bereikt. Het aantal honoraire leden bedraagt 20. Iu 
het bestuur heeft siuts geene verandering plaats gehad. De 
leden, die volgens rooster moeten aftreden, zijn dc heeren 
A. N (Jodefroy eu I*. J . Hamer. Ondanks alle pogingen 
door het bestuur aangewend, om den heer Godefroy vau 
zijn zoo straks geuit voornemen terug te brengen is het niet 
mogen gelukken daarin tc slagen. Dc redenen eerbiedi
gende, die den voorzitter tot ziju besluit hebben geleid, 
maakte hij gaarne als verslaggever van deze gelegenheid ge
bruik om te wijzen op de belangrijke en vele diensten , door 
deu heer Godefroy gedurende cene lange reeks van jareu der 
maatschappij bewezen. 

Hij geloofde dc tolk der vergadering te ziju, om hem hier
voor den welgeineeuden dank toe te brengen. Bet hierop 
volgend applaus bevestigt de woorden vau den spreker. 

(Jok deu heer Calisch werd dank gezegd voor tic 1 U 
jaren unafgebrokciic diensten aau dc Maatschappij bewezen. 

Hierna volgden mededeelingen over tic correspondentschap
pen, de afdeeliugcu die siuts het laatste verslag met tien tc 
Uelft ziju vermeerderd, de prijsvragen, den guustigeu toe
stand der linantieu eu dc bouwkundige bijdragen. 

Voorts maakte de heer Leliman melding van het rapport, 
dat door de heeren l ï o s e , Mctzclaar en (iosschalk is uitge
bracht, over de regeling van het loou voor architecten. 

Daarna werden door hem besproken de geschenken der 
niaatscbnppij vereerd, en mededeelingen gedaan over de bi
bliotheek, de uituoodigiugen door verschillende corporation 
aan het bestuur gedaan, tic verplaatsing vau liet archief enz 

Met genoegen wees spreker op deu blueieudeu toestand 
tier maatschappij, die steeds, zonder hulp of subsidie van 
rijks- of gemeentewege heeft bestaan. De resultaten vau hare 
loffelijke pogingen ziju teu deele zichtbaar up de dezcu mor
gen geopende tentoonstelling. Hij herinnert auu dc mede
werking vau wege deu Itaad der Koninklijke Academie vuu 

beeldeude kunsten, door den afstaud tier tentoonstellings
zalen, brengt een woord vau dank aan dc afdeeling Amster
dam voor haar toepasselijk geschenk eu aan de vereeniging 
Architectura et Amicitia voor ecu geschenk aan het archief. 
Ouk rekent hij zich verplicht aan heeren correspondenten cn 
leden dezer maatschappij voor hunne betoonde belangstelling, 
vooral jegens beu, die voor het welzijn en de bloei der maat
schappij zich vele opofferingen hebben getroost. Ook deu 
feestredenaar, deu heer vau Wcsthreeue, die straks den door 
hem zuo vrijwillig opgenomen taak hoopt te volbrengen, biedt 
hij voorioopig zijncu hartclijkeu dank. Met den heilwensch 
aau de feestvierende maatschappij, dat zij steeds in kracht 
eu macht moge toenemen, en velen der aanwezigen haar gou
den feest mogeu bijwonen, zoo mogelijk ouder uog gunsti
ger omstandigheden dun die vau lieden, was het verslag 
geëindigd. 

Hierop volgde een overzicht van het gehouden financieel 
beheer vau den penningmeester, tien heer P. ,1. Hamer, De 
Voorzitter benoemde eene Commissie van leden, om met 
hein de rekening en verantwoording na tc zien, cu tcveus 
eeue commissie om niet het bestuurslid, deu heer G . B.Salm, 
het bureau vau stemopneming uit tc maken, waarop zooals 
gewoonlijk eene kleine pauze werd ingesteld. 

Na ecu kort verwijl, was het woord aan deu heer vau 
Westrhceue, die daartoe tloor deu Voorzitter werd uitgenoo-
tligd, eu het spreekgestoelte beklom. 

Dc begaafde spreker gevoelde zich vereerd als feestrede
naar tc mogeu optreden, ofschoon hij niet kon ontkennen 
dat dc vrees hem bekroop als dilettant, hoogstens theorist, 
iu een kriug van zoovele practische mannen, waaronder er 
velen vau geenc geringe beteekenis, op te treden. Dit be
zwaar werd nog sterker daar tie maatschappij hem slechts 
van verre en onvolledig bekend was en tcch durfde hij het 
wagen, zich vleiende iu dezen kunstenaarskring op een goed 
onthaal, en hopende het verlangen zooveel mogelijk te be
vredigen. Met ernst wees hij op tic stemming dezer ure, 
sloeg met voldoening een terugblik over het verledene, eeu 
blik van tevredenheid up het tegenwoordige, een blik van 
moed iu de toekomst. Dc verslagen, door dc secretaris jaarlijks 
uitgebracht, geven reeds ruimschoots redcu tot voldoening. 

Hij herinnerde aan dc 15 deelen bouwkundige bijdragen, 
bevattende een schat van mededeelingen van theoretisohen 
en practischen aard. Zij kweeken niet a l l één kennis, maar 
kunstzin cu smaak. 

Met genoegen wees hij up de uitgave van teekeningen be
vattende opmetingcu vau oude gebouwen, die ais het ware 
ecu museum vormen vau de belangrijkste bouwwerken, zoo
wel op acsthctiseh als historisch terrein, cn waarvan helaas! 
velen uiet meer in wezeu zijn. 

Hieraan sluit eu zich de 10 tullen teekcuiugeti, als vrucht 
der prijsvragen. Wie zal niet den invloed waardeeren, die 
de maatschappij op de practische vorming van aanstaande 
bouw knuste uaurs 1111• ii ;i iii - Kr zijn immers velen umler tie 
bestuurders eu gewone leden, die zich niet eere onder de met 
lauweren bckruondeu mogen rangschikken. 

Hij is overtuigd dat velen met genoegen menige algemene 
vergadering /uilen herdenken, Kénheid vau duel, eenheid 
vau belangen heiligende, werden daal" denkbeelden gegeven 
en ontvangen, (lok de nfilcelingsvergaderingen zijn tiaar, 
om bet goede zaad tloor tiaar uitgestrooid, te vermenigvul
digen. Het nut dat zij den leden opleverden eu de resultaten 
daardoor verkregen, zijn voorbanden. Onderlinge samenwer
king is niet alleen in het voordeel der beoefenaren van de 
bouwkunst, maar ouk iu tlat van tie kunst zelve. 

De werken dour tie inaatseltuitpij uitgegeven, ziju een leid
draad vuur menigeen. Met recht wees bij dun ouk up voor
uitgang in de kunst iu den tijd, tlie wij nu beleven eu veel 
stol' tot tevredenheid geeft, boenel menig treurig verscliiju-
ael nog daartegenover staat. 

Bedenkelijker dan tie onverschilligheid van bet groote pu
bliek, achtte bij tie betweterij van enkelen. Immers, up 
zeldzame uitzonderingen na, wordt tie onafbankelijklieid van 
den bouwkunstenaar tloor den bouwheer nog slecht begrepen, 
tlie Item aan banden legt, en danrduor deu kunstenaar belet 
zijn genie den vrijen teugel te vieren. 

tlitussetien beet't de maatschappij gedurende een tijdvak 
vau 25 jaren getoond, wat zij duur eendrachtige samenwer
king vermag. .Mannen, zuuals tie maatsebapjiij er veten telt, 
ziju in staat deu kunstzin eeue gruotere ontwikkeling te 
geven en bet lijdt geen twijfel of eindelijk zullen de bezwa
ren, voor zooveel moed en vulbardiug, moeten wijken. 

Welke medewerking zuu er tluur liein kunnen wordeu in 
bet werk gesteld, om zulk een krachtig vourwaarts streven 
aau te sporen'r Hij gelouftle bijna alle betoogeu overbodig 
om tier feestvierende mnatseliapptj te overtuigen, tlat zij dan 
al léén krachtig kau ziju, wanneer bare leden deze edele rich
ting blijven volgen. 

Voor tlit doel eeliter, wenselite hij eenige grondwaarheden 
te ontwikkelen. Weinig of wellicht geen nieuws zal daarin 
gelegen ziju, doch uiisseliieu ieta bruikbaars. 

Kr is reeda veel, ell zoovéél goeds over de bullwkuust ge-
sebreven. 

1 lierun stelde hij de vraag, of men steeds naar elke wille
keurige fantasie mag bouwen, geeft eeue besebrijviug der 
bouwkunst, die steeds met tie meest stoll'elijkc middelen 
werkt, en komt tot bet besluit dal men streven moet uaar 
karakter eu waarheid, liet was geen wonder, dat Vitruvius 
wilde, tlat de bekwame bouwkunstenaar phiiiaoof was. Ouk 
eenige van Goethe's uitmuutendstc deukbeeltleu hnalt bij 
hierbij tut staving zijner bewering nau, eu meent ook daar-
duur te mogen bewijzen tlat knust eu wijsbegeerte niet ge-
seheitleli knullen wurdell. 

Tot vorming van den kunstenaar, zal de studie van merk
waardige gebuuweii nuttig, ja noodzakelijk blijven. Uier-
voor Worden verschillende bewijsgronden duor hem geleverd. 

Naar zijne meaning moei de bouwkunst bet karakter uit
drukken vau den tijd , waarin zij wordt uitgeoefend eu de 
zeden eu gewoonten vnu het volk getrouw wedergeven. De 
moderne bouwkunstenaar moet dus trachten zijne tijdgeuootcu 
evenzoo te vuldoen, als tie oude bouwkunstenaars dit deden. Dit 
is eene goede theorie , zal men zeggen, maar hue zuUeu wij 
buuw kiiiisteuart-n deze denkbeelden iu de practyk toepas
sen ; wij, overgegeven nau de grillen vnu deu bouwheer, 
gebonden aau maten en veelal schrale kassen. Spreker 
moest erkennen , deze bezwaren zijn ernstig, veeltgds onover
komelijk, tien toch uicu mug zijne rechten cu talenten maar 
zuo uiet prijs geven. Kik gebouw immers moet bet ziuue-
beeld uitdrukken, waarvoor het bestemd is. 

Hij besprak vervolgens het karakter dat men aan ecu ge
bouw dient te geven, behandelde de constructie, phintsvenlee-
l i l lg , wees op bet gevaarlijke ill tie toepassing vnu onnutte 
versieringen , beval eenvoud aau nis het kenmerk vau artis
tieke waarde, waarschuwde vuur het slaafsch eupiereu uit 
buckcu, eu betuigde tint tie studie der gebouwen zelve on
eindig meer nut beeft. Daartoe kunnen inzonderheid de 
oude muutlmeutale gebouwen nis vuorbeeldeu wurdell gesteld, 
tiaar helaas! dc buuw werkeu vau den tegcuwourdigcu tijd 

over het algemeen weinig of geene aaubeveliug verdienen. Hrj 
wees op deu algemeenen karaktertrek, die onze gebouwen 
van verschillende tijdperken en bestemming onderscheiden, 
die zich reeds iu den riomannscticn stijl vertoonde cn in het 
Uothischc sterkere ontwikkeling verkreeg, maar vooral bij 
den grootsten bloei der schilderschool in de 17' eeuw bet 
sterkste uitkwam, ü e bouw- vau het stadhuis te Amsterdam 
werd door hein als voorbeeld gesteld, tegenover dc bouwwer
ken der ID* eeuw, die ondanks bare karakterloosheid toch 
gelukkig iu den laatsten tijd blykcu geven van vooruitgang 
iu de kunst. 

Dc maatschappij tot bevordering der bouwkunst heeft, 
naar sprekers meening, reeds veel gedaan om deu kunstzin 
te doen herleven cu te vercdelcu, maar daar blijft uog veel 
meer te doen overig. Hij eindigde met den wensch, dut zij 
bij de viering van haar gouden eeuwfeest, hare jiogingcn 
bekroond , hnre onrechte wenschen vervuld moge zicu. 

De luide toejuichingen die volgden bewezen den begaafdeu 
spreker, dat zijne woorden met belangstelling waren gehoord, 
dat zgne denkbeelden op deu waren prijs werden gesteld. 

Na eeu hartelijk woord vau dnukzeggiug, onzen feestrede
naar door deu voorzitter toegevoegd, voldeed hij hcuschc-
hjk aau het daarbij gericht verzoek om zijne rede ter 
plaatsiug iu de werken der maatschappij af te -taan. 

Vervolgens werd door deu heer Godefroy medegedeeld, 
dat 116 stemmen voor de keuze van 2 leden van het bestuur 
warcu uitgebracht. 

Hieruit bleek dat de beer 1'. .1. Hamer met 104 stemmen 
was herkozen, terwijl dc overige stemmen waren uitgebracht 
als volgt: op deu heer II. M . Tetar vau Elven M.Ozu. 19, 
eu deu heer 1'. J . II. Cuypcrs stemmen, terwyl de hee
ren A . N . Godefroy, J . van Mnurik eu J . A. Roozeboom 
ook eenige stommen op zich vereeuigdeu. Bij herstemming 
tusschcu de heereu Tetar van Klven eu ('uypers, werd eerst
genoemde met 104 stemmen gekozen. 

Hierop volgde de uitreiking der eereblijken voor de be
kroonde ontwerpen op uitgeschreven prijsvragen. 

Dc heeren Colenbrnntler en Van deu Brink waren niet 
tegenwoordig, zoodat voor eerstgeuoeiuden de secretaris, eu 
voor den tweede diens vader die eereblijken iu ontvangst 
Olmen. Den heeren Olie (aan wien tlinus voor de tweede 
maal die onderscheiding te beurt viel) en La bots werden zij 
door den voorzitter ter baud gesteld. 

Bij monde vnu den heer Hi lmau, tlie deel uitmaakte van 
de Commissie voor het nazien der rekeuiug cu verantwoor
ding van deu penningmeester, werd den heer P. J . Hamer 
welverdienden dank gebracht. 

Dc heer A. C . 1'iersou vatte het woord op eu betuigde, 
als tolk der vergadering, aau den aftredendeu voorzitter 
dc erkentelijkheid der Maatschappij voor al hetgeen door 
hem gedurende negentien jaren als bestuurder (eerst secre
taris, later voorzitter) eu als lid vau dc redactie der Bouw
kundige hydrogen niet zoo onvcrnioeiden ijver is verricht, 
waarna deze bijeenkomst werd gesloten, 

Vóiir bet sluiten der vergadering werd tussehen de heeren 
Gussehalk, l.cliinnn eu den voorzitter eenige discussie gevoerd 
over het rapport tier commissie omtrent de regeling vau het 
louu vau deu architect. 

Op den 8stcu Augustus werd de jaarlijksche algemeene 
bijeenkomst gebonden tot bespreking van verschillende vra
gen , betrekking hebbende op de bouwkunst eu dc dnaraau 
verwante tukken vuu wetenschap en kunst, zou als deze reeds 
vroegtijdig door tiet bestuur ter behandeling voorgesteld en 
ter kennisneming van dc lcdeu gesteld waren. Wij hopen iu 
een volgend nommer een kort overzicht daarvan te geven. 

N . REDEKSR BISDOM. 
Amsterdam, Augustus 1867. 

I N G E Z O N D E N . 

A , Augustus 1 8 0 7 . 

Aun de Redactie van »De Opmerker." 

A + 1 1 — C 1 hebben niet genoegen gezien, dat 
hun opstel over de vorming van een ministerie 
voor publieke of openbare lands-werken, de aan
dacht trok der lezers en tot twee antwoorden 
aanleiding gaf, in n". 2 0 cn n*. 3 0 van dit 
blad; het eerste van X , het tweede van J. F. 
Metselaar. Geen van beiden zijn het met ons 
eens, maar zoo bondig, bedaard en zaakrijk het 
betoog van X i s , zoo hatelijk , kregel en niets 
ter zake afdoende is de aanval van den heer 
Metzelaar. Men zou mogen vragen . waarom hij 
zoo kregel werd? Met den eersten schrijver is 
polemiek mogelijk. De tweede leverde cene soort 
libel. — X redeneert en geeft gronden cn nieuwe 
denkbeelden, waar hij de onze bestrijdt. Met
zelaar doet niets dan schelden en razen , geeft 
eene schoolmeesters-critiek op den vorm van ons 
schrijven, en , om zijne woorden te gebruiken : 
seen schal van woorden, maar is (dood)arm aan 
zaken." Terwijl de heer Metzelaar ons de inge
nomen ruimte betwist en bij de lezers en redac
tie van De Opmerker een ongelukkig debuut 
maakt, vergat hij , dat zijn schrijven ruim de 
helft meer beslaat dan het onze. Gelukkig voor 
ons, dat de heer Metzelaar niet» afdingt op de 
door ons aangegevene denkbeelden. Wij sloegen 
den spijker dus goed op den kop. In hoeverre 
woorden als «bombast, zwetsers , laster enz. enz. 
den heer Metzelaar en zijn trant in de publieke 
opinie zullen doen stijgen, dat moet hij zelf maar 
infornieeren bij zijne lezers, waaronder wij al de 
ministers wenschen. Op ons heeft zijn gescherm 
een zeer onaangenaincn indruk gemaakt, vooral 
omdat de gedachtengang des heeren Metzelaar 
daardoor zeer onduidelijk wordt. Zoo zegt de 
heer Metzelaar : «Indien de briefschrijvers op 
mijne beschouwingen ft) wilden antwoorden en 
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van mij een antwoord terug verwachten, K A N 
D I T (Wat kan?) A L L E E N G E S C H I E D E N D O O R H U N N E 

N A M E N E N W O O N P L A A T S E N O N D E R H U N W E R K T E 

P L A A T S E N , " — en nu verklaren wij , dat deze 
mislukte philippica cn manoeuvre van Metzelaar 
dc grootste nonsens i s , die ons in lang onder 
de oogen kwam. — De heer Metzelaar durft 
niettemin spreken van «gedachtengang", «goed
geordend." Maar wij vatten dat Metzelaar niet 
zal antwoorden. Neen, mijnheer Metzelaar, niet 
den vorm , noch den stijl; niet de namen, noch 
de personen hadt gij te bespreken, want die 
raken u of iemand iets in dezen, maar de fei
ten , de denkbeelden, de vragen (die gij be
schuldigingen noemt en hadt kunnen beantwoor
den), daarop komt het aan. De hoofdzaak laat 
de heer Metzelaar zeer malain liggen; hij gaf 
zich te veel moeite voor de dé ta i l s , putte zich 
uit iu naïeve woorden en toont de onvergeef-
lijkste onwil in het lezen en goed begrijpen. 
Daarom lachen wij met zijn «anathema": »elk 
rechtschapen man, die zich niet durft bekend 
te maken, moet zich schamen over personen en 
zaken te schrijven." Wij weten niet of de heer 
Metzelaar zich zelf al dan niet onder de «recht
schapen mannen" rekent , en naar onze opinie 
iu deze wordt hier niet gevraagd, maar wij 
meenen dat een rechtschapen man , die zich niet 
noemt, minder schaamteloos handelt, dan een 
niet-rechtschapeii man, die zich wel noemt. In 
geen geval kan zelfs eene naamteekening een vrij
geleide zijn voor pedanterie of zinledige school-
vosserij. In het voorbijgaan merken wij hier op, 
dat X en Metzelaar elkander neutraliseeren op 
een punt. — X oordeelt ons beweren, dat nie
mand in ons land kennis en onafhankelijkheid 
genoeg bezit voor den bedoelden ministerpost 
zeer «taxatoire" is , komt daartegen op en noemt 
een persoon, die weinig kans van benoeming zal 
hebben. De beer Metzelaar vindt onzen twijfel 
nog niet kras genoeg en gelooft te mogen zeg
gen , dat hij op de wereld niet te vinden is. 
Heeft de heer Metzelaar wel eens hooren spre
ken van den architect-minister in België, nu 
wijlen den heer Partocs? Heeft hij wel eens 
hooren vertellen van de arbitraire handelingen 
van zekeren Bailsman te Parijs ? Neen, anders 
had dc heer Metzelaar ongetwijfeld enkele zijner 
uitvallen voor zich zeiven gehouden en geen be
wijzen gevraagd. 

Hier en daar is de vroolijkbeid des heeren 
Metselaars, — zich openbarende in cuisiefdruk, uit-
roepteekens en «lel wel," — weinig gegrond, waar 
hij zijn best doet onze vergelijking van het mi
nisterie bij eene balie, waarvoor en waarachter 
de kunstzaken zouden worden bepleit, belachelijk 
te maken. Hij zou «bijna zeggen, dat wij nog 
niet weten, waarmede men zich aan ministei iën 
bezig houdt," (de heer Metzelaar schijnt dat goed 
te weten), en vraagt permissie «aan te stippen, 
dat men wel vóór eene balie, maar nooit daar
achter zaken bepleit." Wie dc gevraagde per
missie gaf, blijkt niet, maar hij deed er Metze
laar geen dienst mede, want deze stelde zich 
als een bediller aan cene terechtwijzing bloot, 
die reeds niet aangenaam i s , als men te goeder 
trouw dwaalt, maar die beschamend wordt, als 
men met eigen onnoozelheid anderen heeft w i l 
len overbluffen. Zeg eens, Mr. Metzelaar, welke 
schrijver in ons land aan te wijzen zou z i jn , 
die wel zijnen naam onder zijn schrijven plaatst, 
en over ministeriën en rechtbanken lessen durft 
uitdeden , en toch nog niet eens weet, dat de 
minister, de procureur-generaal achter d e balie 
dezelfde zaken bepleiten , als de vertegenwoordi
gers en de advokaten daarvoor? 

Maar wij gaan niet verder met de vele ondui
delijkheden des heeren Mctzclaar te ontcijferen. 
De ruimte van dit blad mag niet verspild wor
den met de beantwoording der geestigheden des 
heeren Metzelaar. Het aangevoerde kenschetst 
den inhoud der drie kolommen van den heer 
Metzelaar, die getuigen van cene totale absentie 
van degelijke loyale weerlegging en bijna op 
lederen regel eene spijtige geraaktheid aan den 
dag brengen , waarover we slechts naar oorzaak 
of aanleiding in dc verte kunnen gissen. Indien 
de heer Metzelaar van ons een ernstig antwoord 
op zijne «beschouwingen" verwacht, dan kume 
hij wat beter voor den dag , en geve «beschou
wingen" van een ander gehalte over de zaak 
zelve. Hij bestrijdt' onze hoofddenkbeelden en 
late zijne liefhebberij in de vitkunst varen, waar 
bet eene zoo ernstige zaak geldt, als die waar
over de heer Metzelaar ons te weinig heeft mede
gedeeld. 

Wij laten al de gevolgtrekkingen uit ons stuk 

door den heer Metzelaar gemaakt, ter zijner ver
antwoording , en geven hem kort antwoord op 
enkele zijner vragen. 

Gesteld eens, dat men twee, zelfs drie personen 
(waarbij natuurlijk de heer Metzelaar) als minis
ters voor publieke werken , kon aanwijzen, en een 
van hun werd benoemd en stierf kort daarop 
(van vreugde b. v.) dan zou men een zoodanig 
ministerie niet wederom moeten opheffen (zooals 
de heer Metzelaar onlogisch vraagt), maar men 
zon een ander deskundig minister uit het twee-
of drietal kunnen benoemen. 

Wat niet zelden bij een stedelijk bestuur om 
goede redenen het geval is, behoeft het niet om 
gelijke oorzaken bij cene landsregeering te zijn. 
Onze gedachtengang was deze, mijnheer Metzelaar. 

Een ministerie van publieke werken kan veel 
goeds tot stand brengen, vooral als een deskun
dige aan het hoofd staat. Omdat een, zelfs des
kundig hoofd onmogelijk alles kan beheeren, geve 
men hem afzonderlijke deskundige chefs voor ieder 
zijner afdeelingen. H i j , de deskundige minister, 
is uit den aard van zijn ambt voorzitter van het 
generaal comité der chefs, die bij wijze van advi
seurs en controleurs, ieder een raad van toezicht 
hebben. 

Wordt door dit generaal-comité, minister, chefs 
en raden van bestuur, eene zaak bij stemming, 
b. v. op verzoek des ministers uitgemaakt, en 
de minister van publieke werken behoort tot de 
minderheid, dan zal zich zoodanig minister (ambte
naar des Konings) aan tie meerderheid hebben te 
onderwerpen, en is hij geheel verantwoord, wan
neer bij zijne besluiten, uitsluitend tot het welzijn 
des lands, in uitvoering gebracht, op de meerder
heid grondt. — 't Is te wenschen dat er eenmaal 
in de Lands- en stadsregeeringen vele deskundi
gen in ieder kunstvak mogen plaats nemen; zij 
kunnen dan iedere andere specialiteit en zelfs de 
minister, die volgens den heer M . geen vakman (!) 
mag zijn, inlichten. De Landsregeeringen oordee-
len niettemin over evenveel kunstzaken van groot 
aanbelang, als die van elke gemeente. Voor de 
laatste is in deze eene verblijdende vooruitgang 
te bespeuren. De candidaturen van de heeren 
F. Dekker , Mr. metselaar te Rotterdam en G. H. 
Kuiper , oud-aannemer te Amsterdam, als gemeen
teraadsleden , zijn zeer groote schreden op het pad 
der alleenheerschappij en tegen mogelijke eenzij
digheid. 

Wij verklaarden ons voor een minister-deskun
dige. W i l de heer M. nu liever een minister 
ju'ei-deskundige, dat is zooveel als eene stroo-
pop , dat moet de heer M. weten en verdedigen. 
Maar wij vreezen dat er in Nederland geen per
soon ware aan te wijzen, die bij zijne deskundig
heid de eigenschappen voor een minister van 
openbare werken bezat. Meent iemand het tegen
deel , laat hij dan namen noemen. Wij blijven 
bij ons denkbeeld, en daarom spraken wij — 
onze gedachtengang steeds volgende, — van een 
ministerie van Binnenlandsche Zaken, bij ge
brek aan een deskundig minister van openbare 
landswerken, erkennende dat een korte tusschen-
zin de heer Metzelaar had kunnen bewegen, zijne 
onbeduidende „opmerking" terug te houden, die 
hij in deze zijn lezer zoo recht prettig onder het 
oog heeft gebracht. 

Zoo waren onze rivieren , in afdeeling 2 , stil
zwijgend opgenon.en bij ons woord kanalen. De 
heer Metzelaar vergeet onze zeeën, meren, gol
ven, eilanden, beeken, plassen, geulen, slooten 
enz., want ook deze staan onder het toezicht van 
den waterstaat, en schijnt zich met den titel 
onzer voorgestelde 5 * groep bijzonder te hebben 
vermaakt. Wij stelden voor deze 5e afdeeling te 
noemen naar hetgeen zij bad tc besturen; zij 
zou heetcn: Departement tot bevordering van 
schoone kunsten (er zijn ook leelijke kunsten, 
b. v. die om onbekenden uit te schelden), van 
nuttige wetenschappen, (er zijn ook onnutte weten
schappen , b. v. die om te weten wie heeft uit
gescholden) en van de onmisbare nijverheid (er 
is ook eene te missen nijverheid, b. v. om stuk
ken te schrijven of te maken , die volmaakt hun 
doel missen, mijnheer Metzelaar). 

Daargelaten of de lezer het adres, door den 
heer Metzelaar met zooveel zorg geschreven, 
goed of afkeurt, wenschten wi j , dat er al vast 
eene zoodanige afdeeling in Nederland bestond. 
Was deze in wezen, er zou misschien al lang 
een leerzaam rapport over de kunstreis van de 
heeren Hose, Godefroy en Metzelaar versche
nen en ecu Paleis voor de Staten-Generaal 
in aanbouw zijn. Thans berust die zaak, naar 
wij vernemen , in handen der commissie door 
minister Geertseina aangesteld, om plannen te 
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ontwerpen. Deze heeren zijn dus Rijks-ambtena
ren , ook ondergeschikt aan den minister-opvolger 
Heemskerk. Deze zou kunnen ontslaan cn dc plan
nen niet aannemen, die hem niet aanstaan. En op 
dien voet stelden wij ons dc vijf mannen van 
erkende bekwaamheden voor, die ieder aan het 
hoofd van bun departement verantwoordelijk 
waren gelijk de baas is voor zijn knecht, (art. 
1403, 3 ' boek, 3» titel, Burgerlijk Wetboek.) 

De minister moet dus het recht hebben van 
aanstellen en ontslaan , maar dcet dat op voor
dracht van den chef der afdeeling; deze kan 
hierbij zelfs een ministerieel besluit provoceeren, 
wanneer hij een boodschaplooper noodig heeft, 
maar het recht is en blijft bij hem, aan den 
Koning en aan den minister voordrachten te doen, 
of ontslag aan te vragen. Weet dat nu eenmaal 
de minste ambtenaar en de kruier van het mi
nisterie, dan heeft men van die geachte zijde, 
althans geene onaangename en curieuse woorden 
te wachten. Voor ons zijn dergelijke zaken 
geene kleinigheden , evenmin als het ons onver
schillig is of een ambtenaar »4 of 10 duizend 
gulden verdient." Over 50 personen maakt de 
onverschilligheid van den heer Metzelaar reeds 
een verschil van f 300.000; geene geringe som 
voor hen , die op een zuinig beheer gesteld ziju. 
.Maar uit vreeze niet te veel van de goedheid dei' 
Redactie en van den lezer tc vragen, eindigen 
wij deze. Het stuk van den heer Metzelaar is 
niets mooi en verdient geen verdere weerlegging. 
Bovenstaande oordeelen wij voor heden meer dan 
genoeg. Den heer Metzelaar mogen wij de satis
factie niet gunnen, onze namen te lezen; hij 
mocht eens denken en vertellen, dat wij ons be
angst hadden gemaakt voor zijn I eel ijk stelsel 
van insinuatie en verdachtmaking, ten opzichte 
van ons stuk in n". 27 en onze personen. Wij 
zijn bereid met of zonder naam te antwoorden 
op de vragen, op de denkbeelden, op de voor
stellen van den heer Metzelaar, en niet op zijne 
scheidtaai. 

Steeds UED.Dienaren, 
A f B — C ' . 

HkT~ Na de opname van den brief van den heer 
Metzelaar heeft de redactie geineend de plaatsing 
van het antwoord van A f B — C l niet te mogen 
weigeren , zonder zich daaromtrent te verhinden 
meerdere stukken op tc nemen over dit onder
werp, zoodra daarbij quaestien over personen in 
het spel komen. 

Correspondentie. 
Ook ditmaal kunnen vele stukken niet worden 

geplaatst. 

Aanbestedingen. 

/ 

II 

Aankondigingen 
M a a n d a g , 12 A u g . 

Teu t l urc t aau het gebouw vau bet prov. bestuur te 
Maastricht: Je uitvoering vau ceuige werken tot verbetering 
van de rivier de Maas iu de gemeenten Hocnuond eu Bug-
geiium, voor rekeuing der Xederlandsche en Belgische Ue-
gecringen, uaar aanleiding vau art. '•' van het Tractaat van 
12 .Mei ISo.'J, betrekkelijk dc watcniftappingen van die rivier. 

Ten 12 ure, aau het gebouw vuu net prov. bestuur te 
Maastricht: herbestediug van de uitvoering der noodige wer
keu voor het vooruit brengen vau deu linkeroever der rivier 
de Maas en het maken van eeu Veer dam uau het Hïjksveer 
te Huggeuuui. 

Teu 1 ure, aan de secretarie vau deu Hnarlemmermcer-
polder, iu het lokaal van Staats, op deu Janswcg te Haar
lem: lo. het verdiepen vau eenige vakkeu tocht iu den Haar-
lcuimermccrpolder door middel vau baggcriug; 2o. het ma
ken vau een gemetselden duiker iu den Ringdijk bij den 
ouden molen van den Lisserbroekpolder. 

Woenitdae;, I I A u g . 
Ten 11 ure, teu geineeutehuize vau Wonseradcel te Bols* 

ward: het bevloeren eu begriudeu vuu deu bestaandeu weg, 
van tol no. 2 op den Mac-Adainwcg van Sucek uaar BoJs-
ward door Hartwerd tot de herberg genaamd het Kiicuw 
ouder llcuuaarderadeel, met eenige verbetering vuu de strek-

; ï i f c i u g - v a i . denzelveu , ter lengte van .'IfiHO e!. 
"•.-•VTIYII 11 ure, in het Watcrschaphuis te Ondcrdendaui: lo. het 

]• '^/^aHminieb van drie houten pompen, gelegen door den Reit-
' '^V* ^'eij*s|*J's t u t U i voormalige dijkregten Wicruiu , de hooge cn 

• 'lage Pmjdepoel; 2o. het graven van 1170 E . tochten cu het 
: '^^Bi7V. U 1 1 I , 0 I l i m ' u L'"z-> tot het vcreuuigcu van bet voor-

ent Scbilligeham met Iluusingo, enz.; 3o. her
in bruggen eu andere objecten, met de levering 

^materialen, iu 5 perceeleu. 
*•' Ifci'LiHtfiliiij van bet doeu van herstellingen uan: a. de 
aluia trr^Wttkninp. b. De \V. en S. Zij l 

. . . ^ r ^ j k r e . h 

T o n ' 1 we, ten raadhuize te Heemstede: eeuigc herstel
lingen ' aan, *u het dagnlükach onderhoud vau dc gemeeute-
juJj.tiuweu, vlerken en inrichtingen, gedurende den tijd van aWrtfnj I 
f -Teu % ure. iu de vergaderkamer van 11.11. regenten van 

liman.-- het wees- en oudcliedeuhuis te Lelden l 
ecu* . g « l y ! l t c l i i k e verbouwing cn vergrootiug vau het K. C . 
Wr̂ tfĵ É-ff oudeliedcuhuis aau dc St. .la co bsg nicht aldaar. 

D o n d e r d a g , 15 A u g . 
Teu 11 ure, aan 'arijks werf te Amsterdam: lo . het 

vernieuwen der vloeren eu repareren van balken ia de 
wasehzaal en keuken vau de kazerne der mariniers; 2o. het 
opruimen van ecu kistdam voor helling no. 2 en het maken 
van een kistdam voor helling uo. 'i; l a , het repareren, op-
voegen en bepleisteren vau de steenen beddingen voor ge
schut op dc geschutwerf. 

Ten 12 ure, iu eeu der lokalen van het ministerie van 
binneulaiidsclie zaken tc 's Hage: het bouwen van eene werk
plaats voor locomotieven te Tilburg. 

Ten 2 'L ure, aau het gebouw vnu het prov. bestuur te 
Haarlem: liet verrichten van eenige werkzaamhedeu ten be
hoeve der rijks zeeweringen op het eiland Wicringcn. 

V r i j d a g , 16 Aug . 
Ten 12 ure, iu het lokaal van het ministerie van biu

ueul. zaken tc 'sllage: de aunlcg eeuer telegraaflijn, gc-
decltclijk boven eu gedeeltelijk onder deu grond tusschen 
den kokenmal bij de douaucnluods van den Rhijnspoorwcg 
en deu bliksemafleider op het station van dien spoorweg, 
alsmede het zinkeu vnu eeu kabel iu de buiteugracht bij de 
Muidcrpourt en het vermeerderen der geleidingen iu pijpen 
cu van het auutul kabels der ondergrond-lijn tusschen voor
melde douuucnloods eu het lioofdtelegraul kantour tc Am
sterdam. 

Ten 2 ure, iu het gemeentehuis tc Driebergen: het maken 
van eeue keibcstrating met r iool , zinkgaten en klinkelrra-
lj.it tin , op den Traaijweg. 

M a a n d a g , 11» A u g . 
Ten 11 ure, iu de herberg van .1. v. Mechcleu, tc O ud-

Oastcl: het bouwen eeuer nieuwe pastorie. 
Ten 11'/a " r ' ' , w n het gebouw van het prov. bestuur tc 

*s Hage.- lo. het voortzetten der bekading van den rechter 
oever der Nieuwe Merwede beneden den kop van het eiland 
Dordrecht, behoorende tot de werken der Merwede; cn Ki l 
len, ouder de gemeente Dubbeldam, provincie Zuid-TIol-
lund; en 2o. het onderhoud van dc Nieuwe Schutsluis tus
schen dc Merwede cn Bakkerskil, ouder dc gemeente Wer
kendam, provincie Noord-Brabant, vuu deu dag der goed
keuring vau de aanbesteding tot eu met deu Sisten Mei 
1868. 

Teu 12 ure, uau liet lokaal vau het prov. bestuur tc Arn
hem : het meest noodzakelijke onderhoud vuu dc bij dc pro-
viueie iu onderhoud zijnde kunstwerken op dc rivier de Ber-
kel, gedurende het jaar 1807, in twee perceeleu cn in massa. 

Donderdag , 22 Aug. 
Ten 12 ure, teu raadhuize tc Alkmaar: het amovercu der 

gebouwen vuu het burgerweeshuis eu ecu gedeelte vun het 
gasthuis, alsmede het bouwen van het nieuwe burger
weeshuis. 

V r i j d a g , 2 S A u g . 
Ten 12 ure, aan de pastorie te Vlaurdiugen : liet bouw cu 

eeuer nieuwe kerk met toren eu pastorie. 
Ten 12 ure, aau bet gebouw vau hel prov. bestuur te 

Zwolle: het maken van eene nieuwe beschoeiing en verdere 
werken , bij de werkeu bclioorcudc tot het kanaal het Mep-
pelerdiep, bij de Staphorstersehutsluis te Zwartsluis, pro
vincie Overijssel. 

Ten 12 ure, in het lokaal de Kcusgcziiidhcid op het Spui 
te Amsterdam: het dempen vau een gedeelte der Singel 
gracht bij bet bolwerk Ooster-Blokhuis. 

I lenderdag , « 9 A u g . 
Ten 12 ure, aau het iniuisterie vnu biuueul. zakeu te 

's Hage: het makeu van wuchterswoningen , afsluitingen en 
eenige verdere werkeu op deu spoorweg van Bergen-op-Zoom 
naar de Ooster-Schelde. 

Ten 12 ure, in eeu der lokalen vau het ministerie vuu 
binnenlandsche zaken te 'a Hage: het maken vau eene tijde
lijke halte nabij de Gluncrbeek auu de pruissisehe grens. 

Donderdag , .» Sept. 
Teu 12 ure, in een tier lokalen vau het ministerie van 

biuneiilaiidsche zaken te *s llagc: het leggen van den boven
bouw , met levering van den ballast, het makeu vau afslui
tingen en eenige verdere werkeu voor den spoorweg van de 
brug over de Lek bij kuilenburg tot aan de brug over dc 
"Waal bij Bommel. 

Teu 12 ure, iu ceu der lukalcu vau het miuistcric van 
biuueulaudsche zakeu tv 'sl lage: het bouwen van de land-
hoofdeu en pijlers eu het maken vau bijkomende werken, 
voor de brug over dc rivier de Maas bij (Jrcvecoeur. 

Danderdag , 12 Sept. 
Teu 12 ure, in een der lokalen van het ministerie van 

biuueul. zaken te 'sllage: het leveren van 'J8,U00 greeuen-
honten dwarsliggers voor de Staatsspoorwegen iu vier per
ceelen. 

Teu 12 ure, iu ecu der lokalen van het ministerie van 
binucuL zaken te 'sllage: het maken van den ouderbouw 
eener draaibrug met remiiiingwerkcii, due d'ulveu eu lei-
dammen, beuevens van eeu vaargeul en een gedeelte spoor-
wegdani , ten behoeve van tie overbrugging vuu het Hol-
laudseh Diep bij Moerdijk. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op 31 .luli te Willemstad: Het verhoogeu en verzwaren 

vau de aarden wallen der vesting. Aangcuonieu door C . J. 
Sonueveld , aldnar, voor ƒ 1 0 , 3 5 0 . 

Op 1 Aug. te 'sllage: ten behoeve der staatsspoorwegcu 
de levering vau 10,000 ton spoorstaven niet eiiidverbiudi -
geu, in twee perceeleu cn van 100 tou haakboutcu iu één 
perceel. Dc miuste inschrijvers waren : voor de spoorstaveu 
Hopkins ( ï i l k e s eu Co. te Middlcsbro, voor ƒ 4 0 5 , 0 9 ' . ! het 
eersten ƒ -W-i/JuU . het tweede perceel. Voor de haakbou
tcu Gcbr. Doppler tc Maastricht voor ƒ 14,58U. 

Op 1 Aug. tc Haarlem i het bouweu van eeue nieuwe 
school eu oiidcrwijzerswouiug tc Kwadijk. Miuste inschrij
ver I*. Hevjera, te Beets voor ƒ 10,072. 

Op 2 Aug. tc 'sllage: dc aanleg eener telegraaflijn met 
vier draden , langs deu staatsspoorweg tusschen Zwolle en 
Mcppcl. Minste inschrijver de heer G . Smit te Wiluis, 
voor ƒ 1520. 

Op 3 Aug. te Ltrecht: herbestediug van het bouwen vuil 
ceu stationsgebouw met uanhoorighedcii. Daarvoor waren 
elf inschrijvers als: C. van Dam / 212.000; Klbers /'204.000; 
Gcvcrdingeii /* 200,000; G . Beltman f IttÜKtO; J. B . Bruist 

ƒ 104,000; ( ï . van Bcrkuui ƒ 1 0 1 , 2 5 4 ; Leusiuk cu Swaan 
ƒ lrW,800; van der Vlugl /'180,700; Bosmanen Wausink 
J 180,000; E . Wausink / 1*7,00"; B. Veth en Zn. te Delft 
ƒ 187,000. 

Op B Aug. te Dordrecht: het bouweu van fi dubbele wo
ningen voor de „vereen ig ing tot verbetering der huisvesting 
van de arbeidende klus&e" aldaar. I iigekonieii dertien in-
sehrijviugs-biljetteu. De laagste inschrijving was van J . De-
geus eu Zn. voor ƒ 12,1*80. 

Advertentiën. 

B E C K E R &, BUDDIJVGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a * - , h o e k m e e t - en andere i n s t r u m e n 
t e n voor den W A T E R S T A A T , H E G E N I E , H E N A A N L E G 

V A N S P O O R W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

FOLKERS & C°, 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N D E 

P A T E M C O ^ C R E T E - S T O N E C O M P » . . . I M I T E I » . 
t e L O N D E I V . 

Ransome's kunstzandsteen voor Bouw
kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , KAI ' I -
T E E I . E N , CONSOI.EN, F R I E Z E N , enz.; alsmede 
V A Z E N , FONTEINEN , G E D E N K T E E K E N E N , 
S T A N D B E E L D E N , G R A I T E E K E N E N enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig; teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge 
geven, en naar over te leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de verbinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk, die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N , TERRA
COTTA, K A L K - , P O R T L A N D - 1 ' F M E N T - B E P L E I S 
TERING , enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoming 
van Steenkleuren zijn verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

MOSAIK-TEGE LS. 
(Uebnkkeii « teen. FrniiNrh liilirlkiuil.p 

Dessins en monsters zijn in verschillende 
kleuren voorhanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel-HÖtel (vestibule), 
voor den Huize «Kersbergen" te Zeyst (warande) 
en vele particuliere gebouwen. 

Adres F O L K E R S & O', te Amsterdam. 

Bij de Boekhandelaars L . V A N BAK KEN ES & C°. 
te Amsterdam zijn op franco aanvrage verkrijgbaar: 

ZES PLATEN UIT HET ALBUM, 
Derde deel, 

Verschenen onder Redactie van 

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

PI. I. VOGELHUIS van den heer J . I'. M E T Z E -

I . A A R . 

PI. II. G E B O U W : Ultrujeclum. van den heer 
G. F. M O E I . E B E R U V E I . I P . 

PI. 111. GEBOUW DER ZIEKENVERPLEGING, 
van den heer J. II. L E L I M A N . 

PI. IV. AANLEGPLAATS-STOOMBOOT en PO
LITIEBUREAU, van den heer E. M O L E . M A N S . 

PI. V e n VI. MUZËU.M Koning Willem dc Derde, 
vau den heer J. 11. L E L I M A N . 

Prijs d r i e « l i l d e n . 

Bij MARTIN US NI.IIIOIT, te 'sGravenhage, en 
D. A. T H I E M E , te Arnhem, ziet het l icht: 

H E T I J Z E R , 

meer bepaaldelijk beschouwd als grondstof, be
stemd tot vervaardiging van vuurmonden door 

%. K. I I I I I H , 
Kapitein der Artillerie. 

Uitgegeven op last van het Departement van Oorlog. 
Roy. Svo. 00 blz. Met 5 platen. Prijs / T . 2 0 . 

Tweede jaargang. N°. 33 

Ver.cbijBl (trtttM irdrrm Zitrrdag bij 
II. A. T R I E H E ie A r n h e m , 

trijs prr ! naaidra Iranco p. p. / 1.fi">. 

17 Augustus 1867. 

l e i ikiiifleert lich i « f een j a i r g J i f . 
Wterleiliea Losleo ƒ -.20 pergewtiai rrgrt 

e l f - . 4 5 «Dor itgel e i feu \ ° . 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS & WERKBAZEN. 
U i t z e g e rat o n d e r r e d a c t i e v a n F . \V. V A N G E N D T J G z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURG!!, C. J. VAN DOORN, P. OROTIIE, J. II. bBMMAH, II. UNSE, S. E. W. R00RDA VAN EY8INÖA, H. P. V0UEL. 

VERWARMING MEI' I1EETF. LUCHT. 

Onder de vele voor het dagelijksch gebruik 
hoogst nuttige voorwerpen. die tegenwoordig 
op dc wereldtentoonstelling te Parijs bezichtigd 
kunnen worden , behoort ook een toestel voor 
de verwarming van allerhande vertrekken met 
warme lucht, ingezonden door den ingenieur 
en fabrikant l.'h. Üoyer te Ludwigshal'eu a/Rhein 
tegenover Mannheim. Deze toestel heeft, vooral 
iu verband met hetgeen ik daarover ook van 
elders heb vernomen, zoozeer mijne belangstel
ling gaande gemaakt, dal ik niet nalaten kau, 
ile aandacht mijner hindgenooten eu voorname
lijk der heeren architecten daarop te vestigen. 

De verwarming der woonvertrekken , kerken . 
wachtkamers der spoorwegstations, vergaderza
len enz. is in den tegenwoordigen lijd ongetwijfeld 
eene hoogst gewichtige zaak. Maar als men iu 
elke richting thans vooruitgang bespeurt, en 
het streven vrij algemeen is , voor al onze ver
lichtingen de wetenschappen le raadplegen en 
daarvan nut te trekken , op het gebied der ver
warming bevinden wij ons meestal nog in een 
toestand, die weing verschilt van dien. welke 
eeuwen geleden bestond. Onze open haarden , 
hoe genoegelijk zij ook voor sommigen , die van 
bestaande gewoonten uiet scheiden kunnen , ziju 
mogen, bobooien tot de meest ondoelmatige 
toestellen voor de verwarming , èn wal de kos
ten i u ook wat de werking betreft. Deze iu-
richtingen verschillen nauwelijks van de vuur
haarden der landlieden , eu van de open vuren 
waarbij zich wellicht de oude Batavieren ver
warmd hebben. Gunstiger werken de kachels, 
hetzij de leelijke ijzeren ol' de meer fraaie zoo
genaamde porseleinen kachels. Toch gaat ook 
bij het gebruik dezer toestellen in het gunstigste 
geval van de bij de verbranding ontwikkelde 
warmte wellicht niet minder dan l / 3 tot nut
teloos verloren , en tot welke onzindelijkheden 
in de vertrekken de kachels aanleiding geven 
en welk gevaar voor brand en andere ongeluk
ken daardoor worden veroorzaakt , is te zeer be
kend , om daarover nog verder uit le weiden. 
Het een en ander heeft dan ook in onze eeuw tot 
het maken van verbeterde en op wetenschappelijke 
grondslagen berustende verwarmingstoestellen ge
le id , waarvan het aantal legio mag genoemd 
worden. 

Van de nieuwere inrichtingen voor dit doel zijn 
die met kokend water , dat men door ijzeren of 
beter, koperen buizen van den ketel af door de 
vertrekken en vandaar naar den ketel terug 
laat stroomen , thans wel het meest gewaardeerd. 
Waar men, zooals in fabrieken, over stoom be
schikken kan, laat zich op eene voordeelige wijze 
ook daarvan gebruik maken. Het valt evenwel 
niet te ontkennen, dat de incest ratiotieelc wijze 
vertrekken te verwarmen en tevens voor de be
vordering der gezondheid behoorlijk te ventilee-
ren daarin bestaat, de van buiten toegevoerde 

dampkringslucht door een afzonderlijken toestel 
te verhitten, om ze daarna in de vertrekken te 
leiden. De verhitting beeft dan plaats door 
gloeiende steenen (Rusland) ol' door huizen van 
gegoten ijzer. Deze methode is evenwel door vele 
architecten en huisbezitters afgekeurd , om reden 
men beweert, dat dc lucht daardoor — zooals 
uien het noemt — zou bederven , bepaaldelijk 
een gedeelte van de zuurstof en van het water
dampgehalte zou verliezen. Dit is echter dan 
alleen mogelijk , wanneer de verwarmingstoestel 
van ijzer gemaakt i s , en bij het gebruik 
gloeiend wordt. Bovendien zou het nog de vraag 
kunnen zijn, of de voor d" ademhaling geschikte 
lucht eene zekere hoeveelheid waterdamp moet 
bevatten, aangezien deze toch tot de afschei-
dingsproducten en alzoo tot de nuttelooze 
stollen behoort; en ware dat ook wezenlijk het 
geval, dan kon men allicht eene eenvoudige in
lichting maken , om naar willekeur tot op eene 
zekere grens dc warme lucht niet waterdamp te 
hedeelen. Mij dunkt dat de mannen der practijk 
ten dezen opzichte hebben geoordeeld , zonder 
daarbij een voorafgaand onderzoek als basis aan 
te nemen , en wat de gevoelens van het groote 
publiek daaromtrent betreft, zoo hecht ik daar
aan uiet dc miuste waarde. Ik wil dan ook niet 
ontkennen , dat ik steeds eeu voorstander beu 
geweest van de verwarming der vertrekken en 
dioogkamers met warme lucht, en dal ik alleen 
zwarigheden ineen te moeten vinden iu het ma
ken der toestellen, die de grootst mogelijke hoe
veelheid der' ontwikkelde vorbrandingswarmte iu 
de lucht overvoeren, zonder toch daardoor zoo
danig te lijden, dat veelvuldige herstellingen 
noodig worden. De lezer zal daarom begrijpen, 
hoe groot mijne belangstelling was , toen ik ge
legenheid had kennis te nemen van den boven 
reeds genoemden toestel van den heer Bover, 
die op dit gebied hier te lande vertegenwoor
digd wordt door den beer t'h. Rein) , civiel-in-
geuieur te Rotterdam. 

Maar op dit gebied beleekenen alle meenin
gen en vermoedens, al zijn ze nog zoozeer in 
overeenstemming met wetenschappelijke gronden, 
zeer weinig en ik geef het gaarne toe , dat ik 
mij zou kunnen vergissen. De ondervinding al
leen kan tot een juist oordeel aanleiding geven. 
Doch deze is ten opzichte van den toestel van 
Boyer alleszins gunstig. Ik verneem uit eene 
kleine brochure: »Nieuw stelsel vau verwarming 
door nee te lucht. Rotterdam .1. C. Neiszen," 
dat er in Duitschland in ontelbare gevallen van 
deze methode gebruik wordt gemaakt, bepaalde
lijk voor de verwarming van kei ken , scholen . 
museums, gasthuizen , krankzinnigen-gestichten , 
schouwburgen , stations van spoorwegen, palei
zen , hotels, fabrieken , drogerijen cn werk
plaatsen. Eu inderdaad , als ineu iu aanmerking 
neemt dat er in ééne stad, b. v. Dresden, reeds 
vier kerken zoodanig verwarmd worden, en de 
Beicrsche stations gebouwen van lieverlede alle 

met deze toestellen zullen worden voorzien, van 
alle zijden de gunstigste getuigenissen zijn afge
legd over de doelmatige inrichting, de voortref
felijke werking der verwarinde lucht, en eene 
groote bezuiniging der kosten, en als mannen 
van naam op het gebied der wetenschap , zooals 
Pettenkofer tc München, en van praktische be
kwaamheid , zooals verscheidene architecten en 
fabriekanten, zich met warmte voor dit nieuwe 
stelsel verklaren , dau beschouw ik het als mijn 
plicht, ook mijne landgenooten, vooral die bou
wen en laten bouwen, daarop opmerkzaam te 
maken cn hun aan tc raden , zich met deu heer 
Reiny wegens de bijzonderheden in correspon
dentie te stellen, want een behoorlijk verwarmd 
en goed geventileerd vertrek behoort tot dc 
meest gewaardeerde aangenaamheden van het 
leven. 

Delft. I). Q R O T H E . 

S M A L L E . G O E D K O O P E S P O O R W E G E N IN NOOR
W E G E N , INDIE EN AUSTRALIË. 

In de verwachting, dal de tegenwoordige mi
nister van koloniën , billijker- dan zijne voorgangers, 
aan Java, dal ons sinds vijf eu dertig jaren meer 
dau vijl' honderd millioen gulden opbracht, waar
van wij, onder anderen, spoor en waterwegen aan
legden, — iets daarvan zal teruggeven in den vorm 
van vloeiings- en scheepvaartkanalen, zoowel als 
ijzerbanen, wenschen wij nog eens terug te komen 
op hel raadzame deze laatsten zoo smal mogclyk , 
dus zoo goedkoop mogelijk, temaken. (Misschien 
verdient ook hier te lande het denkbeeld aanbe
veling). Daartoe kau hel zijn nut hebben na te 
gaan wat elders in dien geest werd verricht. 
Voor bet oogenblik zal ik daartoe doen dienen 
eene voordracht, gehouden in het Britsche insti
tuut van Ingenieurs door den heer C. D. Fox. 
Dij had voornamelijk op het oog takken van be
staande hoofdlijnen, cu stelde als regel, dat elk 
rad niet meer dan drie Ion mag dragen. 

In Noorwegen heeft het spool- eene wijdte van 
: i '/^ voet. Twee lijnen zijn reeds voltooid; de 
eene, van Gruudsett uaar Hamar, een afstand 
van 24 Eng. mijl, kost slechts i.' 3000 per 
Eng. mijl , bet rollend materieel eu de stations 
er onder begrepen; de andere, van Troiidhjem 
uaar Storen, eeu afstand van 30 Eng. mij l , kost 
bet dubbele, maar hier was het terrein moeilijker, 
de werken zwaarder, zoodat steile hellingen en 
scherpe bochten onvermijdelijk waren. Deze ha
nen , die door- dun bevolkte districten loopen, 
dekken reeds meer dan de uitgaaf, cn geven zulke 
bevredigende uitkomsten, dat het stelsel in dat 
land zal worden uitgebreid. Zoo mijn geheugen 
mij niet bedriegt, heb ik eens iu de Zeitung des 
Vereins deutseher Eisenbuhn- Vertvaltungen gele

gen, dal de bekende locomotief-fabrikant Bever 
in Engeland, de leverancier voor deze baan is 
geweest. 

IH 
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In Britsch-Indië is sinds liet midden van 1865 
een zijtak van de Madras-lijn, uit Arconum naar 
Conjeveram, 19 Eng. mijlen lang, in exploitatie. 
Hij is eveneens wijd 3 voet 6 duim. Hij is aan
gelegd geworden voor £ 3500 per Eng. mi j l , 
telegraaf, stations cn rollend materieel hieronder 
begrepen, en ofschoon het verkeer geene grootere 
snelheid vorderde dan van 12 tot 15 Eng. mijlen 
in het uu r , hadden de treinen met volkomenc 
veiligheid, soms eene vaart bereikt van meer dan 
40 Eng. mijlen, het stilhouden hieronder begrepen. 

Voor de Staatsspoorwegen in de kolonie Queens
land (ten noordwesten van Nieuw-Zuid-Wallis) 
was, na veel gedachtenwisseling, beslist geworden 
het smalle spoor van 3 voet 6 duim aan te nemen. 
Van den zuidelijken en westelijken spoorweg aldaar 
zijn reeds 50 Eng. mijlen geopend, 124 in aanleg 
en 200 in opmeting. Het kleine Liverpool-vak op 
deze baan, 3 Eng. mijlen lang, heeft hellingen 
van 1 op 50 en bochten van 120 ii 121 meters 
straal. Het voornaamste vak is 15 Eng. mijlen 
l ang , heeft hellingen van 1 op 45 en talrijke 
bochten van 100 meters straal. Een der belang
rijkste werken is de brug over de Bremer, nabij 
het Ipswich-station, waarover de spoorbaan en 
een publieke weg van 25 voet breedte loopcn. 
Zij is tusschen de leuningen 37 voet en bestaat 
uit 3 spanningen, elke van 150 voet. Be boven
bouw is samengesteld uit traliewerk , 12 voeten 
hoog; de topllens is van gegoten ijzer in koker-
vorm ; de benedenflens geplet, volgens het denk
beeld van Howard en Raveuhi l l : het totale gewicht 
is slecht 12 centenaars (I centenaar _ 50 8 kilo's) 
per strekkende voet (1 voet — 0.305"'). Er worden 
drie soorten locomotieven gebruikt: tender-machi
nes, die in dienst wegen 15 ton, op zes raderen, 
waarvan vier drijfwielcn, die op de gemakkelijkste 
gedeelten van de lijn worden gebezigd : eene over
eenkomstige, die twintig ton in dienst weegt, 
op acht wielen, waarvan zes drijfwielcn, voor 
het kleine Liverpool-vak: en de derde, volgens 
het beginsel van F a i r l i e ( ' ) , voor het gebruik op 
dc steilste hel l ing, heeft twee Bogie-ramen , elk 
gedragen door zes wielen en verbonden met den 
ketel , die aan elk einde eene rookkast heeft. 

Er zijn dus twaalf wielen, allen drijfwielen, 
maar het middenpaar in elke groep is zonder 
flensen. Het gewicht van de machine in bewe
ging is dertig ton, en het is bestemd om 120 ton 
bruto gewicht voort te trekken met eene snelheid 
van 15 Eng. mijlen iu het uur , langs eene hel
l ing van 15 Eng. mijlen niet klimmingen van 1 
op 40 en talrijke bochten van 100 meters straal. 
Le kosten van elke machine, vrij aan boord in 
Engeland, beloopen / 2500. Bij het ontwerpen 
van deze verschillende soorten van locomotieven 
is men bedacht geweest op gering gewicht, op 
groote verhittings-oppervlakte, op groote ruimte 
voor brandstof en water, op vuurkasten voor het 
stoken van twee derden hout cn één derde kolen, 
op groot remvermogen en op beschutting van den 
machinist tegen de hitte. Ten einde de machines 
in staat te stellen schei pe bochten te doorloopen 
en veerkracht te verkrijgen tusschen de spoorstaaf 
en het wie l , overschrijdt de basis van het vaste 
wiel in geen geval 7 voet 2 du im, en zijn al dc 
stoomwerktuigen voorzien van de beste veeren en 
van Adams' veerkrachtige radbanden; deze laatsten 
zijn cilinder-, niet kegelvormig. Deze hanen 
kunnen onder moeilijke omstandigheden worden 
aangelegd voor eene som tusschen £ 11000 en 
£ 12000 per Eng. mi j l , en onder gewone om
standigheden voor £ 6000 per Eng. mi j l , het 
rollende materieel en alle andere uitgaven er 
onder begrepen (de laatste soort ƒ 45000 per 
kilometer). 

De Great Northern in Queensland is eveneens 
met smal spoor aangelegd. 

Bij deze soort van banen mag elk wiel, ook van 
de machine, niet meer dan 3 ton gewicht dra
gen ; de snelheid moet beperkt blijven tot 25 Eng. 
mijlen in het uur; al het overige moet in over
eenstemming met deze voorwaarden zijn ingericht. 
Bit stelsel belooft eene schoone toekomst op zij
takken, inzonderheid waar het verkeer niet druk 
en groote snelheid niet noodig is. 

PAARDESPOREN IN ZU1D-ALSTRALIE. 

Sinds de toepassing van stoomkracht op het 
vervoer te land, begeert elk dorp eene locomotief-

(•) Deze locomotief wordt, in plaats vau door Mn, door 
twee gekoppelde dubbele drijfwielen, elk voor zich met een 
afzonderlijk stel cilinders bewogen, waardoor het gewiekt der 
machine over 8 of 12 ponten verdeeld, maar tevens het door
loopen van scherpe pookten gemakkelijk wordt gemaakt. 
Tijdschrift coor Sijcerheid, 1ÖÖ7; Etudes sur l'exjiosit'um 
de mi. 

baan, zonder zich af te vragen of de onderneming 
winst zal afwerpen en of niet een goedkooper 
paardespoor de voorkeur zou verdienen. 

Toen de minister Van Hall en de Volksverte
genwoordiging , de guerre lasse, eenvoudig een' 
wissel van 120 (uitgedijd tot 150) millioen gulden 
trokken op de toekomstige vlijt van de oluic" 
Javanen, viel het gemakkelijk ecu spoorwegnet 
te tracccren cn menige kleine stad te voldoen. 
De uitkomsten van die lichtvaardigheid treden nu 
in het licht in de dagelijksche opbrengst van de 
Maatschappij tot Exploitatie van de staats-spoor-
wegen. Zeer zeker heeft het gedwongen lage 
tarief voor kleine afstanden aan dat treurig re
sultaat deel, maar het is even zeker, dat de 
scherpzinnige kapitalisten niet zoo spoedig de som 
van 150 millioen zouden hebben bijeengebracht , 
als eene particuliere maatschappij , zonder rente-
waarborg door den Staat, liet net hier tc lande 
had moeten aanleggen. Dit blijkt, nu de minister 
Heemskerk zijn' afkeer heeft tc kennen gegeven 
van dat bedelen bij het Rijk. Elke uitvinding is 
een uitvloeisel van de behoefte des tijds en des 
lands, en het is dwaas in Nederland, kwistig 
met waterwegen bedeeld , of in het eiland Java, 
waar de productie dwergachtig is, een spoorweg
net te wi l len , omdat Engeland , België en Zwit -
seriand er een hebben. 

Zoo ook begrijpen het de practische Engelschen 
in Aust ra l ië , bovendien wijs geworden door de 
schade, in Britsch-Indië geleden, waar uu voor 
het eerst na twintig jaren een dividend werd 
uitgekeerd, uitsluitend te danken aan de onver
wachte vlucht van de katoenkuituur gedurende 
den Amerikaanschen burgeroorlog. 

Johnson zeide eens: »hel grootste is niet altijd 
het beste." Daarom leggen de Britten in Zuid-
Australië henevens locomotief banen, ook uitge
strekte paardensporen aan. lu 1805 ving eene 
maatschappij den aanleg van zulk een tramway 
aan tot verbinding van de zeer rijke Mocutukoper-
111ij 11 • -11 op het schiereiland Yorke met Wallaroo. 
Dc afstand bedraagt 10 Eng. mijlen: elke Eng. 
mijl heeft gekost £ 1800. Het stadje Moenta, 
waar nog vóór vijf jaren niets stond dan een hou
ten pakhuis, is nu een bloeiend oord met deels 
zeer schoone gebouwen, verscheidene kerken, 
banken enz. en telt 3000 inwoners. De baan 
werd den 9 J c ° Juli 1866 geopend. Dezelfde maat
schappij bouwde de Kadina-paardebaan, die het 
stadje Kadina op het schiereiland Vorkc met de 
baai verbindt en reeds vóór de eerstvermelde lijn 
voltooid werd. 

Eindelijk besloot het lloogerhuis van de iu het 
hoofd dezes genoemde kolonie Burra en Clare door 
een paardespoor te verbinden met de Noorder-lijn 
(locomotief-baan) en ook zulk een weg van Port 
Augusta of Port Ferguson, ter lengte van onge
veer tweehonderd Engelsche mijlen, noordwaarts 
aan te leggen. Eeue Eng. mijl komt op onge
veer £ 1700 te staan. 

Moge dit voorbeeld hier te lande navolging 
vinden, maar vooral op Java, waar het voor deu 
handel voor alsnog minder aankomt op groote 
snelheid dan op zekerheid omtrent den duur van 
den tijd voor het vervoer. Strategische beden
kingen laat ik in het midden. 

Berichten en mededeelingen. 
BUIT EN L A N D. 

Hetgeen leeken onmogelijk achtten en vroe
ger zelfs door deskundigen in twijfel werd ge
trokken , is thans een fait accompli. De Brenner 
spoorweg is gereed. Hij werd den 25sten der 
vorige maand door de ingenieurs bereden en zal 
den INden Aug. op den geboortedag van Keizer 
Krans Joseph voor het publiek verkeer openge
steld worden. De Brenner spoorweg is een we
reld-spoorweg: hij dient niet alleen voor het ver
keer tusschen Zuid-Duitschluud en I tal ië , maar 
vooral voor den wereldhandel tusschen het Oosten 
en Europa, cn is de kortste verbinding tusschen 
de Adriatische Zee en de Noord- en Oostseeën. 
De Brenner spoorweg is een belangrijk werk, een 
hergspoorweg van den eersten rang. Zijne grootste 
hoogte bereikt hij op den Brenner, 4500 voet 
boven het vlak der zee. Up de geheele lijn telt 
men 23 tunnels. Alle moeielijkheden vau het 
terrein heeft men met de grootste bekwaamheid 
overwonnen ; de menigvuldigheid en grootschheid 
der kunstwerken is bewonderenswaardig. 

B I N N E N L A N D , 
s G r a v e n h a g e . Bij beschikking van den mi

nister van binnenlandsche zaken van 5 dezer, 
zijn bij den aanleg der Staatsspoorwegen, 

1°. benoemd : 
tot opzichter 2" klasse : S. Wierda Wz. 
tot opzichter 3« klasse: II. Wind , H. R. Nij-

meijer, A . J . C. Plaat en F. G. van Riel. 
en 2». bevorderd: 
tot sectie-ingenieur: G. II. Buijskes. 
tot bouw- cn werktuigkundige 3 eklasse : C. Go-

sevvinkel. 
tot hoofdopzichter: J . A. Voorthuijsen. 
tot opzichter 1' klasse: M . van R u t h , A . J . 

van der Heijden, G. II. Clausing, E. J . Wee-
nink en 11. C. van den Hoorn, en de tijdelijk 
dienstdoende opzichter van den waterstaat P. J . 
Neijt. 

tot oplichter 2' klasse : A . J . Vorage , J. A . A . 
Jonkergouw, P. L . Rep, F. G. Wente, W . J. 
van Campen, A. W. Stortenbeker, L . A . Brou
wer, W . M . C. Gastelaars, A. P. M . Kapteyn, 
II. W. Brouwer, A . J. Stal en M . J. Meeter, en 
tot opzichter 3' klasse: P. J. Iluybers, L . A . van 
der Voort, G. t l . M . Bazendijk. P. P. Scheffelaar 
Klots en L . P. Haring. 

— Na voorafgaand vergelijkend examen is , met 
ingang van 1 September e. k., benoemd tot op
zichter van den Waterstaat 4de klasse B. Kol-
denhof. 

— Men leest in den lava-Bode het volgende: 
Sedert eenigen tijd wordt er op last van het 

Gouvernement van Nederlandsch-Indië veel werk 
van gemaakt, om de zich hier en daar op Java 
bevindende oudheden op te sporen , te onderhou
den , en daardoor zooveel mogelijk de geschie
denis na tc; gaan van het in vorige eeuwen zoo 
energieke .lavaansche volk, waarvan ten minste 
bewezen is , dat het meesterlijk de kunst verstond, 
om monumenten te bouwen, die eeuwen langden 
knagenden tand «les tijds kunnen weerstaan. Hecht
heid, smaak en zuiverheid van stijl ziju deze 
ruines niet te ontzeggen, en menige prachtig 
bewerkte en vrij goed geconserveerde bas-relief 
en inscriptie zullen . na gehouden onderzoek , wed 
meer licht verspreiden over het tijdvak, waarin 
de Javaan het Islamisme nog niet omhelsd had. 

Een zeer merkwaardig en kolossaal overblijfsel 
van de lavaansche bouwkunst, uit den tijd dei-
godsdienst van Siwa, is te vinden in de Afdee
ling Bl i tar , residentie Kedir ie , op ruim acht palen 
benoorden de Kotta Blitar, aau den voet van het 
Kloet-gebergle. Sedert een paar maanden is daal
de heer Kinsbergen, op last van het Gouverne
ment van Nederlandsch-Indië, bezig dien nabij de 
dessa Panataran zich bevindenden tempel op te 
nemen. het daaraan verbonden wetenswaardige 
te onderzoeken, vervolgens te photographeren en 
in de minste kleinigheden toe afdrukken te nemen 
van de vele tempels en daarop voorkomende or
namenten en bas-reliefs. Het is ons een waar 
genoegen te kunnen melden, dat dit overblijfsel 
van vroegere Javaansche grootheid, aan deu bouw 
waarvan misschien wel eene eeuw is besteed, 
door genoemden artist als een der mooiste ruïnes 
aangemerkt wordt, welke op Java te vinden ziju. 

Als eene hoogst merkwaardige bijzonderheid 
deelen wij mede, dat de heer Kinsbergen in de 
nabijheid en ten Z. O. van den hoofdtempel eene 
badplaats gevonden heeft, vroeger in gebruik 
bij dc Boedhisten. Dit is een van rooden steen 
gemaakte vierkanten bak, ter breedte en lengte 
van ongeveer 4 ellen, waarin zich tot heden toe 
helder bronwater bevindt, omringd en versierd 
met beeldhouwwerk in trachiet, voorstellende 
verschillende symbolen uit dien tijd, onder an
deren eene voorstelling van een span karbouwen 
en een ploeg, zooals die nog ten huldigen dage 
door den aan adat gewonen Javaan wordt gebruikt. 
Langs een steenen trap daalt men in den bak 
neder, en bemerkt men nog de overblijfselen van 
twee onder den grond loopende steenen goten. 

Buitendien nog eene massa bijzonderheden en 
inscription , welke zeer bezienswaardig zijn en 
veel zullen toebrengen aan de kennis van het 
vclk uit dien ouden tijd. De heer Kinsbergen 
heelt van die verschillende voorwerpen 94 clichés 
vervaardigd, en meenen wij te kunnen mededee-
len , dat aan de ledeu van het Bataviaasch Ge
nootschap voor kunsten en wetenschappen afdruk
ken zullen worden rondgedeeld. 

De oude badplaats, waarvan hierboven gespro
ken werd, was geheel bedolven geworden door 
verschillende aardstortingen, zoodat men op den 
eersten aanblik niets dan een heuveltje zag , en 
zijn de moeite en kosten , verhonden aau die op
graving , ruimschoots beloond geworden. 

Links en rechts gedane opgravingen hebben nog 
meer zeer merkwaardige overblijfselen van beeld
houwwerk en bouwkunst aan het licht gebracht, 
wier bestaan men nauwlijks koude vermoeden. 

Zi j , die Blitar bezoeken cn eenigszins belangstel
len in meesterstukken van ouden bouwtrant, zul
len zich dan ook wel de moeite van een ridje 
naar Panataran willen getroosten , en zeer zeker 
zal niemand onvoldaan huiswaarts keeren. Er is 
geene moeite ontzien, om de photographiën zoo 
volkomen mogelijk te maken, en zijn alle détails 
zoo goed afgedrukt als de tegenwoordige toestand 
der ornamenten het toeliet. Men kan als zeker 
aannemen, dat daar nog meer schatten der oud
heid onder den grond bedolven liggen , en zoude 
het in het belang der archeologie wenschelijk 
wezen, meerdere opgravingen te bewerkstelli
gen. Het geheel is omringd geweest door een 
kolossalen muur van trachiet, nog duidelijk zicht
baar, en beslaat een omtrek van minstens éénepaal . 
De heer Kinsbergen is ten volle overtuigd, dat deze 
ruïnes de meest belangrijke zijn van geheel Java. 

Als een bewijs van hechtheid der tempels kun
nen wij nog mededeelen, dat ze door de op den 
10 Juni 1.1. plaats gehad hebbende zware aard
beving niets geleden hebben. Eene dergelijke 
aardbeving was hier in de laatste 25 jaren niet 
waargenomen, en zijn er dan ook verscheidene 
huizen te Blitar ingestort en beschadigd eu eenige 
menschenlevens te betreuren. 

— De Nederlandsche Staatscourant van 11 en 12 
Augustus geeft een verslag betreffende den aan
leg der Staatsspoorwegen van I Januari tot 30 
Juni 1807 , waarvan wij iu een volgend nominee 
een uittreksel zullen geven. 

Rotterdam, liet Museum Boyman» is voor 
het publiek heropend. Lang zal het ongetwijfeld 
in gedachtenis blijven , hoe een groot gedeelte 
dier kunstwerken iu Februari 1864 door de 
vlammen werd vernield: doch daarentegen kan 
de treurige herinnering aan dien nacht thans 
plaats maken voor een aangenamen indruk, nu 
bet voormalige Genieenlandshuis van Schieland , 
als uit zijne asch verrezen, zich meer overeen
komstig de eischen van onzen tijd vertoont, als 
een waardig museum-gebouw , hetwelk onze stad 
tot een wezenlijk sieraad strekt. 

Alle binnenmuren zijn bijna geheel vernieuwd, 
niet alleen wegens hunnen staat van beschadi
ging , maar ook omdat het gebouw van meer 
brandvrije schoorsteenen is voorzien. Ook kan 
nu iu alle vertrekken worden gestookt , hetwi-lk 
vroeger slechts voor 2/3 gedeelte der lokaliteit 
het geval was 

Dc kap heeft eene geheel andere inrichting 
verkregen en bestaat thans hoofdzakelijk uit ijzer 
en glas , ten einde dc bovenzalen van plafond
lichten te voorzien. 

De vroegere bovenste verdieping, die slechts 
2.50 el hoogte had , is opgeofferd , tot verhoo-
giug van de daarop volgende verdieping, zoodat 
de scbilderijzalen, iu plaats van 4 el , thans ruim 
6,50 el hoogte hebben. 

De trappen binnen hel gebouw zijn geheel ver
nieuwd , en bovendien is in een der hoeken van 
het achter-avantcorps een spiltrap aangebracht, 
niet alleen om als tweede toegang tol de ver
schillende verdiepingen te kunnen dienen, maar 
ook om tevens gemakkelijkeii toegang tot het dak 
te verkrijgen, ter verrichting van werk aan de 
glaslantaarns enz. 

Dc binnendeuren zijn thans allen van grooter.-
afmeting dan de vroegere, terwijl die der schil
derijzalen tot schuifdeuren zijn ingericht. 

Werd het gebouw in zijnen vroegeren toestand 
steeds door velen als een der fraaiste van Rot
terdam aangemerkt, zoo bad het dien roem dau 
toch zeker alleen aan den voorgevel te danken: 
want de beide zijgevels en die van achteren be
zaten volstrekt niets schoons of aantrekkelijks. 

Wij willen daarmede geen afbreuk doen aan de 
nagedachtenis van den verdienstelijken bouwmees
ter, onder wiens leiding dit gebouw twee eeuwen 
geleden werd gesticht: de omgeving vau het ge
bouw was toen eenigszins anders, en daar buiten 
was toen veel boomgewas geplaatst, zoodat het 
gebouw niet aan zulk een open terrein gelegen 
was als thans. Daar die omstandigheden van 
lieverlede veranderd zijn, heeft men te recht be
grepen , dat bij den weder-opbouw de zij- en 
achtergevels in meer overeenstemming niet den 
voorgevel behoorden te worden gebracht 

Daarom heelt het achtcr-avant-corps, even als 
de voorgevel, een frontespice bekomen en is het 
wijders met pilasters, festons en andere tot den 
italiaanschen renaissaiice-bouwstijl behoorende ver
sieringen verfraaid geworden , terwijl tevens, in 
verband met de nieuwe lagere bckapping, om het 
geheele dak heen eene balustrade is geplaatst. 

Wij gelooven dus niet te veel te hebben ge

zegd, met het gebouw, gelijk het zich thans 
vertoont, een sieraad voor onze stail te noemen. 
Gaarne zal men hierbij erkennen, dat de heer 
C. B. van der Tak, directeur der gemeentewer
ken , naar wiens plan het werk is uitgevoerd, 
zich daarmede op eene waardige wijze verdiens
telijk heeft gemaakt. 

Verslag van de Feestviering der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, bij gele
genheid van haar Vijf-en-twintigjarig bestaan, 
op den 7 , l e" en 8"'«° Augustus 1867, te 
Amsterdam gehouden. 

( Vervolg.) 
_ De 14c Algemeene Bijeenkomst werd de 2e dag der feest

viering door den Voorzitter, des morgeus ongeveer 10 ure 
geopend iu liet lokaal ,.]-:ik eu binden" in de Plantage. 

liet eerst werd nau de orde gesteld de beantwoording van 
vraag b, luidende nis volgt: 

„ W a t is er iu ons vaderland gedaau, en wat behoort daar 
nog ti- geschieden tot opwekking van liet kunstgevoel bij 
de meer- en minvermogenden?" 

liet antwoord hierop werd door deu Heer W, N . Kosc 
vau '«-Gravenhage geleverd, die ziju manuscript ter opne
ming in de Itnuwkuiidigc itijdrngcii afstond, 

.Naar aanleiding van het door hein iresprokene. haddeu er 
discussion plaats tusschen dc Heeren Lehman, Gosschulk eu 
den spreker. 

Vraag :t luidende: „ l u vele steden van Nederland zijn 
nieuwe gemeentescholen gebouwd. Wat heeft de ondervin
ding geleerd omtrent hare inrichting, dodtrellendheid , lucht-
/.uiu-riug en verwarming.1 Van welke afmetingen behooren dc 
schoollokalen te zijn, opdat deze anu dc wetten der geluids-
eu gezondheidsleer beantwoordenV" werd behandeld dooreen 
der afgevaardigden uil Zwolle, namens de aldaar gevestigde 
afdeeling. Deze lezing bevatte eenige practische beschouwin
gen over twee aldaar opgerichte schoollokalen. Hierna gaf 
dc heer Gadefroy eeue beschrijving vnu dc door hein ge
bouwde school voor rekcuiug van dc Waalscbc gemeente tc 
Amsterdam, ten behoeve vau 90 kinderen. De beer Romein, 
gemeente-architect te Leeuwarden, besprak de aldaar opge
richte hoogere burgerschool Dc heeren Van der binden, Vo
gel cn anderen behandelden de inwendige verdeeling en in
richting, de wijze vnu verlichting, verwarming eu ventilatie. 
De heer Gossehalk stelde de vraag, of opene bckapping niet 
aau te bevelen ware boven het niakell vau plafonds, vooral 
met het oog op miukostbaai-lieid in dc constructie, terwijl 
de heer Leliman het aesthetisehc gedeelte besprak, Xaar 
aanleiding van de gevoerde discussicu, deed dc heer M . O. 
Tctur van Elven het voorstel, oln het bestuur uit te noodi-
gen zich tc wenden tot die leden, welke schuollokideu heb
ben gebouwd, met verzoek hunne ontwerpen iu te zenden, 
met bijvoeging vun dc noodige verklaringen eu opmerkingen, 
ten einde die tdsdau te stellen iu haudcu eener te benoemen 
Commissie, die daarover een zaakrijk verslag zou kunnen 
uitbrengen. De heer Leliman, zich geheel vcrecnigcudc met 
dit voorstel, deelde mede dat reeds ontwerpen vuu scholen 
waren ingekomen vau dc heoren Van den Arend, geinccute-
arcliiU-ct te Haarlem cu Smits te Schoonhovcu. 

-Na de pauze was het woord aau deu heer Itiukes van Am
sterdam ter behandeling van vraag 1, uainclijk: 

„ I u welke opzichten is de industrie aau de schoone bouw
kunst al uf niet bevorderlijk, vooral met het oog op de meer 
algemeene t icpassiug van het ijzerr" 

Oemeldc heer door de afdeeling Amsterdam iu commissie 
benoemd met dc heeren H o l en Redeker Bisdom, om tc 
rcsuineeren, wut door den heer LeJiniau iu eeue der winter
vergaderingen over dat onderwerp voorgedragen, en vervol
gens door verschillende sprekers behandeld was, bracht het 
desbetreffend rapport uit. Hierop volgde eene lezing vau deu 
beer Van Goor vau ltottcrdain. beide stukkeu zullen iu het 
tijdschrift wordeu opgenomen. Dc heer Godefroy gaf eene 
beschrijving van het ijzeren museum-gebouw tc Berlijn, eu 
beval de aldaar toegepaste ijzerconstruetic ter navolging aan, 
Dc dnai-opvdgeiide voordracht des heeren Lclimnu, werd 
gedeeltelijk door deu heer Kuiper bestreden, waarna de hee
ren Godefroy eu Vogel een der uitgegeven werkeu vau bet 
honorair lid, deu heer Viullet-lc-Duc besprukeu, die de toe
passing van bet ijzer zeer aanbeveelt. Vervolgens werd dit 
onderwerp uog behandeld door dc heeren Stoellcr vau Arn
hem, Verdonck van Amsterdam eu Morre van Delft. 

De tijd verstreken zijnde, sloot de heer Godefroy dc ver
gadering. .Nu zijue functiéu als voorzitter cu lid van het 
bestuur waren g e ë i n d i g d , beduukte hij de leden voor het 
vertrouwen iu hem gesteld gedureude al die juren, dut hij 
dc vergaderingen heeft mogen leiden cu beval zich iu ieders 
vriendschap. Alhoewel uit het bestuur getreden, deed hij 
de belofte de vergaderingen iu het vervolg getrouw te zul
len blijveu bijwonen. De rede vau den gcuchtcu spreker 
werd met herhaalde toejuichiugcu beantwoord. 

'feu li uur vcrecuigdeu zich de deelnemers aau den feest
maaltijd iu het lokaal Udcoll, op deu Siugel bij het Ko
ningsplein. 

Na iu de benedenzalen dc komst van alle gasten tc heb
ben afgewacht, ging meu teu ongeveer O 1 / , ure anu tafel, 
die in de groote zaal was aangericht 

Hij bet binnenkomen der zaal , maakte de smaakvolle re
geling der tafels, iu den vorm vau ecu hoefijzer geplaatst, 
reeds een aaugeiiaaio effect. 

Voorafgegaan door de veteranen, aau wie de maatschappij 
hoor aanlijn tc danken heeft, de heeren A . C. 1'iersou, M . 
G . Tetar van Elven cn W. J . .1. Olfeiiberg, (de heeren D. 
1). Buckler cu A. W. van Dam, de beide overige nog in 
leven zijude medeoprichters, waren verhinderd de feestviering 
bij te wonen), waarbij zich aansloot het bestuur der maat
schappij , uitgenomen dc heer It. dc Grccff, ging meu aau tafel. 

Onder tic 71 deelnemers wareu tegenwoordig, behalve de 
3 oprichters cu het bestuur, afgevaardigden uit Amsterdam, 
's-Gravenhage, Rotterdam, l'trecht, Leeuwarden, Zwolle, 
Haarlem, Delft, Schiedam, l luoru, 1'unucrcud eu Nieuwer* 
Amstel. 

Ook dc zusterkunsten waren vertegenwoordigd, als: dc 
schilderschool door den heer Maschhaupt, dc beeldhouw
kunst door de heereu Lncoiuhlée cn Verdonck, de letter
kunde door de heereu Alberdiugk Tliijni en Hitman. 

Ecu anugeunmc eu vrolijke toon heersehte gedurende het 
diner, dat, in luiuiuerkiug genomen der betrekkelijk geringcu 
prijs <J' 3,— per couvert uitmuutcud Wal eu den heer A. 
krcuueu eer aandeed. 

Nadat de maultijd was afgeloopeli, werd men door den 
voorzitter verzocht, om zich iu dc benedenzalen door het ge
bruik vau ecu kop koftie voor te bereideu tut het dessert. 

Dit oogenblik snelde spoedig in vertrouwelijke gesprekken 
voorbij. E n kou dit wel anders? men ontmoette daar im
mers kunstbroeders, met wie men het vak zijner keuze be
sprak; men zag daar vrienden der jeugd, oude collega's 
terug, waarvan velen ua jaren afzijn tót manneu waren ge
rijpt. E n toch ontbraken er zoo velen aan deze feestviering. 
Behalve degenen ons door deu dood reeds outvallcu, waren 
er vele afwezeudeu, door verschillende redenen verhinderd 
tegenwoordig tc zijn. 

Nadat vele gasten hunue plaatsen aan tafel weder hadden 
ingenomen, opende de heer Pierson dc reeks van toasten 
met ecu feestdronk, gewijd aan dc 25jarigc maatschappij. Op 
eene geestige wijze vergeleek hij de oprichters bij de vaders, 
die de spruit gekoesterd cu met zorg in hare ontwikkeliug 
bidden gadegeslagen, en nu was zij daar, die maatschappij 
van 25 jaren; trotsch als ecu vader, die zich gelukkig ge
voelt bij het aanschouweu van een dierbaar, veelhcluveud 
kind, zag bij terug op dc door haar afgelegde baau. Had 
zij aau dc gekoesterde vcrwachtiug voldaan; hadden hare 
eerste verzorgers reden zich huunc moeite te beklagen ? Het 
antwoord daarop durfde hij gerust toestemmend geven. Des
niettemin bleef op de tegenwoordige vaders eene heilige ver
plichting rusten. Ofschoon dc maatschappij hare kinder
schoenen ontwassen is, kau en mag haar eene goede leiding 
uiet ontbreken, opdat zij met ccre cens baar goudeu eeuw
feest moge beleven. 

Het behoeft uiet gezegd tc worden, dut deze toast met 
daverend gejuich werd begroet, cu niet weinig bijbracht, oin 
dc geestdrift uog meer te verlevendigen. 

Hierop volgde ecu toast door deu voorzitter uitgebracht, 
eeu welkomsgroct, die gevolgd werd door audcreu, waaronder 
ecu van den heer Bit. G. Tetar van Elvcu. .Met nog jeugdig vuur 
besprak hij het vak zijner keuze, cn velen wareu er ouder 
ons, die toen de verplichting herdachten die zij aan hem had
den. I miners, nis directeur der koninklijke academie van 
beeldende kunsten, afdeeling buuwkuude, was hij velen eeu 
Mentor geweest, bad hij veler eerste schreden op het gebied 
der kunst geleid. 

Ook de ijverige secretaris, de heer Lc l imau , kweet zich 
dapper vuu zijne took, tip zijne eigenaardige wijze stelde 
bij onderscheidene feestdronken in. Onder anderen wijdde 
hij er één aau de voorstanders der verschillende richtingen 
en hunue verbroedering. 

De heer Alberdiugk Thijiu besprak met vuur ons natio
naal bouwmateriaal, de baksteen. rivcuals deze, werdeu 
meer luidere toasten kernachtig door hein uitgebruclit. 

Dc beer Job. Hilmau stelde een tweetal dronken in dicht
maat iu. 

liet werd ten laatste een kruisvuur, gewijd aan verschil
lende zakeu. •• Alle terug tc geven, zou uict mogelijk ziju. 
Vergenoegen wij ous dus met tc zeggen, dat bijna alle ledeu 
vau het bestuur, als ook dc heereu Van J laur ik , kuiper, 
Olie, krijgsmau, Gosscbalk cu anderen met warmte hunne 
deukbcclitcu uitten. 

E r werdeu feestdronken ingesteld ep den koning, onze 
nationaliteit, op de practijk en de theorie, (waarvoor men 
aanleiding voud iu bet eigenaardige menu, door deu beer 
Lclimau ontworpen), op de leden van bet bestuur der maat
schappij, zoowel iu het algemeen als in het hijzonder, op 
den aftredeudeu voorzitter, deu secretaris, penningmeester enz. 

Tocu eiudelijk het luidderuuchtsuur reeds lang was ver
vlogen , werd door deu voorzitter het sein tot opstaan ge
geven, eu hoe gezellig men ook bij elkander was, ineu 
stemde geheel in met zijn voorstel. 

Eu zoo eindigde de 2öjarige feestviering der Maatschappij 
tot bevordering der bouwkuust, die bij veleu zeker uog laug 
in eeue uangeuamc hcriuucriug zal ziju. 

Amsterdam , Augustus lbC7. 
N. linohri'. B I S D O M . 

I N G E Z O N D E N . 

In eenige nominees van De Opmerker zijn ge
voelens geuit omtrent het al of niet wenschelijke 
der vorming van een ministerie van openbare 
werken. Daaruit bleek dat de schrijvers dei-
stukken niet hetzelfde gevoelen waren toegedaan. 

Over het wenschelijke van dusdanig ministerie 
wensch ik te zwijgen en wij bepalen ons tot een 
meer ondergeschikt punt en dat in. i . evenwel 
de grondslag zou kunnen wezen van eene ver
betering der afdeeling openbare werken. Ik be
doel : Het examen voor de betrekking van op
zichter van den waterstaat. 

Het programma daarvan eu het examen zelf 
draagt eene zoo ijselijk theoretische kleur, dat 
eeu practisch sollicitant minder kans van slagen 
op 't examen heeft dan een schoolmeester. Het 
rijksbelang brengt mede dat een opzichter prac
tisch is en van de practische sollicitanten zou
den dan die kunnen benoemd worden, die de 
meeste theoretisch bruikbare kennis heeft. Ik 
herhaal: bruikbare kennis! Welk nut brengt het 
aan of een opzichter weet wie cr vóór 200 jaar 
iu Turkije geregeerd heelt / Aan welken oever van 
den Usel of Doesburg l ig t , links of rechts.' 
Hoeveel vreemde talen ol' hij kent.' 01' hij bewij
zen kan dat de inhoud van eeue afgeknotte py-
rainide gelijk is aan dit en dat.' Komen een op
zichter, wiens betrekking medebreng) niets dan 
de ontworpen werken, naar den eisch van goed 
werk uit te voeren , al de schoolvosserijen ooit 
te pas.' Is dat niet de jongelui plagen zonder 
nuttig doel.' Hadden zij hun tijd niet beter kun
nen besteden, door te gaan werken als eenvou
dig werkman om daarbij degelijke kennis op te 
doen , en daarmede ten voordeele van het rijk 
later te kunnen woekeren 1 

Met bruikbare theoretische kennis iu de betrek
king van opzichter bedoel ik meetkunst, omdat 
die te pas komt bij het trianguleeren van r i 
vieren , bij het berekenen van inhouden, enz. 
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verder de loop der rivieren , welke in Nederland 
uitmonden, omdat daardoor een helder overzicht 
verkregen wordt tot het ontwerpen van verbete
ring onzer stroomen." 

Van de practische bekwaamheden behoeft geen 
uitleg gedaan te worden : de in ons land uit te 
voeren of tc onderhouden openbare wei ken druk
ken dat genoeg u i t ; kennis van materialen en 
derzelver samenstelling is hoofdzaak. Daarom 
diende ook dc stationneering zoodanig te wezen, 
dat geen opzichter, die timmerman of metselaar 
van zijn ambacht i s , in een werkkring geplaatst 
wordt . waar rijswerk hoofdzaak is. Zulke mis
vattingen loopen op het financieel nadeel van bet 
rijk u i t , en de opzichter gevoelt zich niet op ziju 
gemak. Is hij scherp, met bestek en de alge
meene voorwaarden in de hand , dan wordt de 
betrokken aannemer geplaagd, zonder voordeel 
voor bet rijk. Dan wordeu palen afgekeurd, die 
twee duim te kort zijn. eu hebben meerdere 
kinderachtige handelingen plaats ; en hot. ware 
van bet werk. d. i . de goede degelijke bewerking, 
lijdt schade , en die schade wordt dan later ge
dekt door duur en spoedig onderhoud. 

Men kan mij tegenwerpen dat hij het examen 
de theorie enkel dient tot vergelijking der be
kwaamheden van ib' sollicitanten. Naar mijne 
meening moet bij de keuze meer gelet worden 
op kennis van het bruikbare, en de uitslag van 
het examen wordl dan van zelf meer eerlijk en 
rechtvaardig. 

Kukelen der benoemden worden geplaatst op een 
bureau eu kunnen dus hiertoe zeer bruikbaar 
zijn: doch dan ware het heter om klerken te 
benoemen en deze heeren niet te laten con
curred en met practische sollicitanten. Nu heb
ben zij beiden hetzelfde traeteuient en denzelfden 
rang; terwijl aan de laatste alle moeielijke uit
voeringen worden opgedragen . doen de andere 
niets dan wat kantoorwerk, waartoe weinig kennis 
gevorderd wordt. 

Eene vermeerdering van tractement voor de 
opzichters, die niet uitvoeringen belasf winden, 
zou hillijk zijn : gerekend uaar de gevorderde dien
sten en de verantwoordelijkheid liij de verwerking 
vau groot e sommen geld, is dat tractement le laag 
gesteld; bij de meeste particuliere werkeu of 
inrichtingen ontvangen deskundigen vau dezelfde 
bekwaamheden meestal het dulihele ol' zeker de 
helft meer dan het rijkssalaris. 

Ten slotte zou het examen tot den rang van inge
nieur meer liberaal kunnen worden behandeld; 
Blanken . Caland, waren mannen, die toonden hoe 
men vooruit kau komen en de gelegenheid was 
voor hen open. Als die groote mannen van ons 
vak inden tegenwoordigen tijd opzichter waren, 
zouden zij niet het dubbele verstand toch wel op
zichter blijven. Tussehen de betrekking van op
richter en ingenieur is nu de grens afgezet en 
met den besten w i l , met de meeste energie niet 
te passeeren. A. 

Aanbestedingen. 

i l l 

Aankondigingen 
M»nilflag , 111 %ug. 

Teu t i ure, in de herberg van .1. v. Mecheleu, te O mi-
Gastel : lift bouwen eener nieuwe pastorie. 

Ten ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
sHage: lo. het voortzetten der bekniHug vau den rechter 

oever der Nieuwe Merwede beneden den kop van het eiland 
Dordrecht, behoorende tot de werken der Merwede en Ki l 
len , onder de gemeente Dubbeldam, provincie Zuid-Hol
laud; en 2o. het onderhoud van de Nieuwe Schutsluis tus
schcu de Merwede eu Bakkerskil, onder de gemeente Wer
kendam . provincie Noord-Brabant, van deu dag der goed
keuring van de aanbesteding tot en met den lusten Mei 
isilh. 

Ten 12 ure, aau bet lokaal van het prov. Instuur te A r n 
hem: het meest noodzakelijke onderhoud van de bij de pro-
\ilieic iu onderhond zijnde kunstwerken op de rivier de lier
kei, gedurende het jaar lhüT. iu twee perccelen en iu massa. 

Teu 12 ure, aan het ministerie van [hiniicnl, zakeu te 
- Rage: het doen van eenige herstellingen aan de landsge-

bottwên aldaar. 
•Venulerslag, 22 ing. 

|TH I Ï ure, teu raadhuize te Alkmaar: het amoveren der 
p van het burgerweeshuis cil eeu gedeelte vail het 

. *iUn;:\ alsmede het bouwen van het nieuwe burger-

• '/V;JV: 2 ^ Jure , nan het provinciaal bestuur te llanrb 
bet ni&t-n win een puulivgcl op de krib langs het vaar 
ter bft Kj-iilrOfsi'iit bij Kokhuizen. 

aau het gebouw \.ni hel. prov. bestuur te 
•tiet heratellen van wïnterschade aan de glooiing 

\ ; i i f eenige gedeelten win den proviueialeii weg van Ooster
hout naar \\a>pik. onder de iremeenteii 's Graveinocr eu 
Waspik, lang tc /amen 1542 el. 

Ten 12 ure, aan hel gebouw vau het prov. bestuur te 
Arnhem: lo l her-tellen der winter- en stormschade aan de 
LanilstlijkciV. dammen en verdere aardewerken langs dc ri
vier .IJVII . » v e u - H h i j n , het l'anuerdensche kanaal cn deu 
k J s w m M n J in de provincie Gelderland, in twee perccelen. 

Teu 12 ure, aan de pastorie tc Vlaardiugen : het bouwen 
eener nieuwe kerk met toren en pastorie. 

Ten 12 ure, aan het gelwuw vau het prov. bestuur te 
Zwolle: het maken van eeue nieuwe beschoeiing eu verdere 
werken , bij de werken l> hoorcude tot het kanaal het Mep-
pelerdiep, bij dc StaphorsterschutHliiis te Zwartsluis, pro
vincie Overijssel. 

Ten 12 ure, in het lokaal dc Kcnsgcziudhcid op het Spui 
tc Amsterdam: het dempen van een gedeelte der Singel 
gracht bij het bolwerk Ooster-lllokhuis. 

X a t c r d t t g , 24 A u * . 
Ten 1 ure, aau het gemeentehuis tc Khcdeu: lui repa

reren van de straten te Dieren iu vijf perceelen, en liet 
maken van twee duikers te Sneren, in ecu perceel. 

Mnitmlag . 2B Allff. 
Ten I I 1 . , ure, aan het gebouw van het prov. bestuur tc 

' s l lage: het herstellen der wiutersckade ontstaan aan den 
dam iu den bovcnmniid der S n e e p k ü , aau den dam iu den 
benedenmond der Znctcmelk-kil cn nau de kade van deu 
polder de Houd en de Kat, ouder de gemeenten Werkendam 
en Slicdrecht, provinciën Noord-Brabant en Zuid-Holland. 

Ten i i ' , 2 u r o > H I U I '"* r g , , b o u » vau het prov. bestuur te 
's IInge: het aanleggen van werken tot verbetering der 
stroombaan iu Int benedendeel der Nieuwe Merwede nabij 
de Deeneplaat, onder tic gemeente Hooge Zwaluwe c. a, en 
Dubbeldam, provinciën Noord-Brabant cu Zuid-Holland. 

Mondei ((.«Ü . '£U Aug . 
Teu 12 ure, aau lot ministerie vau biniieul. zaken te 

's Hage: het maken van waeliterswoniiigeu , afsluitingen en 
eenige verdere werken op den spoorweg van Hcrgen-np-Zooni 
uaar dc Oostcr-Sehelde. 

Ten 12 ure. in een der lokalen van het ministerie van 
binnenlandsche zaken te ' sHage: bet maken van eene tijde
lijke halte nabij de Glanerhcck aan dc pruissjsehe grens. 

\ r <;<•..£. » 0 A u g . 
Ten i O ure, aan het gebouw van het prov bestuur te 

Middelburg: het verlioogen eu verzwaren van den zeedijk 
van tien ('alamitftiseii polder Bruinissc, tusschcu de dijk pa
len SU eu 43, over 4(H) el lengte. 

Teu 12 ure, aau het iniuisteric vau binnen!, zaken te 
's Hage: de aauleg eener telegraaflijn met drie draden langs 
deu Staatsspoorweg van Boxtel naar Vught eu Int maken 
der verbindingen met dc bestaande lijnen te Boxtel eu Vught. 

Z a t e r d a g , :ti Aug. 
Ten 2 ure, aau liet gebouw van het prov. bestuur te 

l'trecht: het aanleggen vau rijswerken ter verbetering van 
dc rivier de Kek, onder dc gemeenten Tuil cu 't Waal, lla-
gestein en Kverdingen, provinciën Utrecht en Zuid-Holland. 

I loi tderdag, A Nt»|tt. 
Teu 12 ure, in een der lokalen van het ministerie van 

biuuciJaudschc zaken tc's Hage: het Icirgeti van den boven
bouw, met levering van deu ballast, het maken van afslui
tingen cu eeuige verdere werken voor den spoorweg van tic 
brug over de Kek bij Kuilenburg tot ami tic brug over dc 
Waul bij Bommel. 

Teu 12 ure, iu een der lokaleu van het ministerie van 
binnenlandsche zaken te 's l lage: het bouwen van dc land-
hoofden en pijlers en bef maken van bijkomende werken, 
voor de brug over dc rivier de Maas hij ('reveeoeur. 

I l i i l l d f r d a g , 12 Nept. 
Teu 12 ure, iu een «Ier lokalen vun het ministerie vau 

burnetii, zaken tc 'sllage: liet leveren vau l.)8,U00 greeucu-
hoiiten dwarsliggers voor tic Staatsspoorwegen in vier per
ceelen. 

Teu 12 ure , in ecu der lokaleu vau het ministerie van 
binnen], zaken te 'sl lage: het maken vau den onderbouw 
eener draaibrug met rciiimingwcrkcn, due d'al ven eu lei-
dammen, benevens van ecu vaargeul eu een gedeelte spoor-
wegdam . ten behoeve van de overbrugging van het Hol-
landsch Diep bij Moerdijk. 

Afloop van aanbesteding-en. 
O p 7 Aug. tc Haarlem: het uitvoeren van eenige werk

zaamheden tot onderhoud van de Keltische. Vaart 111 dc pro
vincie Noord-Holland. Minste inschrijver A. Helsen, te 
Wecsp, voor ƒ L989. 

Op I I Aug. te Leiden : de vergrooting van het If. K. 
Wees- eu Oudeliedenhuis aldaar. Minste inschrijver S. v. d. 
Kamp voor ƒ 2 9 7 0 0 . 

Correspondentie. 

In een volgend nommer hopen wij de verslagen 
van il* 1 werkzaamheden van de academie voor 
beeldende kunsten en technische wetenschappen 
te Rotterdam en van de afdeeling 's Gravenhage 
der maatschappij lot Bevordering der Bouwkunst 
te bespreken. 

Advertentiën. 

IJZERGIETERIJ 
van O P P E N & C o . , Ijzergieterij te Maastricht, 
leveren ten spoedigste tegen zeer civiele prijzen : 
a l l e m o g e l i j k e G i e t w e r k e n , op het B o u w v a k 
en M a s c h i r x e n v a k betrekking hebbende; door 
doelmatige inrichtingen zijn zij in staat, W a t e r 
e n G a s b u i z e n , tegen Engelsche prijzen van 
de beste kwaliteit te leveren. 

Prijsopgaven zijn te bekomen na franco inzen
ding der teekeningen niet ingeschreven maten hij 
C H A R L E S R E M Y , Civiel Ingenieur te Rotterdam. 

B E C K E R &, BUODINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , U K G E N I E , D E N A A N L E G 

V A N S P O O R W A G E N en U I K N I I A K I - : W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

M A A T S C H A P P I J 
tot bevordering der bouwkunst. 

TENTOONSTELLING, 
geopend van 7 tot uiterlijk den SA A I I K I I N I I I N 

' I M J J . in de Stedelijke Zalen der 
KONINKLIJKE A KADEMIE VAN BEELDENDE 

KUNSTEN. I lude-Maniionliuispoiirt alhier. 

Het Bestuur heeft de eer bij herhaling bekend 
le maken, dat de toegang lot voornoemde Ten
toonstelling kosteloos is voor de Leden der Maat
schappij Tot t/eenrdcring tier houwkunst. voor 
de Leden van bare ufdeclingeii . voor dc Leden 
der Koninklijke Akndemie etin beeftteutle kunsten, 
ingevolge art. 5 van hare wet. eu voor de Le
den van Kunst, Wetenschap en Nijverheid bevor
derende Vereenigingen , alsmede voor belangstel
lenden , die verzocht worden de verlangde bewijzen 
van toegang, allen met het regt van introductie, 
aan het Archief der Maatschappij: Wijde Kapel-
Steeg E 131, liefst des morgeus etiór net/en uur, 
te doen aanvragen. 

Het Bestuur voornoemd brengt ter algemeene 
kennis, dat geene Teekeningen of Kunstvoorwer
pen meer kunnen worden aangenomen, dewijl 
plaatsruimte ontbreekt om ze op eene waardige 
wijze ten toon te stellen. 

In naam vau het Bestuur, 
Atostertlatu , I >e Bostuurdcr-Sokrotaris . 

! l Augustus 1807. .1. II. L E L I M A N . 

FOLKERS & C V 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N U K 

.•LIMITEIlt 

te O N H E N . 

R a n s o m e ' s k u n s t z a n d s t e e n voor Bouw
kunstige Versieringen, H A L l S T R A D K N . KAPI
T E E L EN . ( 'ONSOl.EN, F R I E Z E N , enz.: alsmede 
V A Z E N . F O N T E I N E N . O E I l E N K T K E K E N E N , 
S T A N D B E E L D E N , G R A F T E E K E N E N enz. 

.Modellen zijn bij de Agenten aanwezig; teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging- ge 
geven, en naar over le leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

R a n s o m e ' s k i e z e l z u u r - e n c a l c i u m pre
p a r a t e n tot restauratie van verweerden IIAIHl-
STEEN enz. 

Door de verbinding' dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk, die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N . TERRA
COTTA . K A L K - . I 'OKTLAND-CEMENT-BEPLEIS
TERING , enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoming 
\ un St kleuren zijn verschillende Kleurstof
oplossingen verkrijgbaar. 

(O o bak ken «teen . Fi-iui«t'li l'nltrlkual.) 

D e s s i n s eu m o n s t e r s zijn in verschillende 
kleuren voorhanden — P a r k e t v l o e r e n worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor hel A m s t e l - H ö t e l (vestibule), 
voor den Huize ' .Kersbergen '" le Zeyst(warande) 
eu vele particuliere gebouwen. 

Atlres P O L K E R S & t>. te Amsterdam. 

Bij MARTINI'S NI.IHOIT, te 's Gravenhage, en 
II A. T H I E M E , te Am/tem, ziet het licht: 

H E T I J Z E R , 

meer bepaaldelijk beschouwd als grondstof, be
stemd tot vervaardiging van vuurmonden door 

.%. li. I I E I T I I K I I . 

Kapitein der Artillerie. 

Uitgegeven op last van het Departement van Oorlog. 
Roy. 8vo. 00 blz. Met ."i platen. Prijs ƒ 1 . 2 0 . 

Tweede jaargang. N°. 34 

(mriijll geregeld iedrrel Zaterdag bij 
It. A . T H I E M E te A r n h e m . 

I'rij* ter .'I maanden franco p. p. / 1.IÏ5. 

24 Augustus 1867. 

• e l abtneerl lick i t e r eel jaargalg. 
M r t r l e i l i è i keitel / .211 pel g e n u i regel 

I I ƒ - . 1 5 m r legel e l eel >•>. 

• t x ••/ 
Uitjjegey^n te Arnhem bij Ll. A. THIEME.—Hoofdcorrcspondeiiten L. VAN' B A K K E N E S & C°. te Amsterdam. — Boekdrukker van O. W. VAN DER WIEL. 

WEEKBLAD voor ARC1ÏÏTE0TEÏT, IMEfflEÏÏRS, FABRIKiFTEff, AAMEMERS & WERKBAZEN". 
T J i t j r e j r e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n . F . W . V A N G r K N D T . T G r z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0ESBURGII, C. J . VAN DOORN, D. 0R0THE, J . 11. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. ROOROA VAN ETSINOA, H. P. VOGEL, 

DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST EN 'HARE TENTOONSTELLING. 

In Amsterdam heeft van den 7*"" tot den 
25"™ Augustus e. k., de gelegenheid voor alle 
belangstellenden bestaan, eene collectie bouw
kunstige ontwerpen en teekeningen te zien , zoo 
als er te voren nooit was bijeen gebracht, en 
te zien geweest, liet denkbeeld tot het houden 
van zoodanige tentoonstelling ging uit van den 
heer .1. II. Leliman , die het reeds vóór tien jaren 
ter tafel bracht in de Vereeniging Arch it eet urn et 
Amicitia e alhier. Deze vereeniging maakte vnn 
dit denkbeeld een gemotiveerd voorstel en deed 
dit voorlezen ter vijfde algemeene bijeenkomst 
der leden van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, gehouden den «"""Ju l i 1858. 
blijkens het verslag over dat jaar, bl. II 2. Zij achtte 
het nuttig en wenscbelijk bij het publiek op 
meerdere belangstelling in de bouwkunst aan te 
dringen en deze door eene openbare expositie 
van het werk van bouwkunstbeoefenaars, te be
vorderen. 

De commissie, die belast was met de redactie 
van het voorstel, zei o. a. het navolgende: «Ook 
dc kunst-corporatiën en de beoefenaren der 
schoone bouwkunst, schijnen over het algemeen 
vrij onverschillig om bet publiek in kennis te 
brengen met hunne scheppingen of met hun 
werk. Regels zonder uitzondering hebben nooit 
bestaan ; de uitzonderingen alleen hebben den 
regel en de waarheid bevestigd." 

«Die corporation geven verslagen op verslagen 
van schilderijen, en bekreunen zich bijna niet 
om de tentoonstellingen van bouwkunstige wer
ken, en wanneer zij al nu en dan eenige voort
brengselen van de schoone bouwkunst in teeke
ningen ontvangen , deze worden óf in een ach
terhoek opgehangen, óf als vulstukken voor opene 
ruimten gebruikt, en in ieder geval als bijzaak 
en als ter loops behandeld." 

En de commissie mocht en moest zoo spre
ken , naar aanleiding der ondervinding door en
kele van hare leden opgedaan. — Te 's Graven
hage en te Amsterdam, hadden de deskundige 
tentoonstellings-raden goedgevonden, (bl. 114, ver
slag 1858) bouwkunstige teekeningen oogluikend 
als ballast te dulden en ze zoo te hangen . dat 
geen sterveling ze naar behooren kon bezien. Wel 
een bewijs, hoe enkele wijze mannen toenmaals 
dachten over de bouwkunst en de werken van 
hare beoefenaars. 

Was het elders veel beter/ Voorzeker niet. 
Te Amsterdam, te Gent en te Antweipen hangt 
men bouwkunstige ontwerpen iu tochtige gangen 
en portalen. In de hofstad en het Paleis voor 
Volksvlijt kon men ze gelijk niet de vloeren zien: 
in Brussel achter vreesclijke gevaarten van beeld-
houw-werken ; in Parijs niet zelden zoo tc hooi 
en te gras in verloren ruimten. Door die onvrien
delijke bejegening werden de teekeningen óf niet 
opgemerkt, óf de vervaardigers in strijd met de 

programma's, die hen telken reize beleefdelijk 
tot inzending oproepen, achteraf gezet, en in 
't openbaar vreeselijk heleedigd. 

De vereeniging Architect ara et Amicitia' scheen 
dat te hebben opgemerkt, cn vervoegde zich bij 
de autoriteit, dat was voor baar (bl. 116 zelfde 
verslag over 1858) de Mautschuppij lot bevorde
ring der Bonn-kunst. 

Aan het slot van haar voorstel (bl. 115) lezen 
wij nog met genoegen: ten 1". dat , om bij eenig 
volk de belangstelling in de schoone bouwkunst 
op te wekken, daartoe geschikte gelegenheid 
moet worden aangeboden door de beoefenaren 
zelf; ten 2". dat in ons land over den graad van 
belangstelling, duor het volk getoond, tot heden 
(dat was 1858) niet afdoend mag geoordeeld wor
den ; ten dat eene tentoonstelling het eerste 
middel moet zijn om van de bedoelde belang
stelling de overtuiging te verkrijgen ; ten 4". dat 
men door zoodanige tentoonstelling de meer al
gemeene belangstelling zou doen toenemen en 
velen zou inlichten en ten 5". dat de wijze van 
uitvoering moest worden toevertrouwd aan een 
zeer invloedrijk en groot lichaam. 

Het voorstel der Vereeniging werd en bleef 
in handen van het toenmalig bestuur van de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst ge
steld , nadat verschillende sprekers zich vóór of 
tegen hadden verklaard. De heeren Metzelaar 
en Rose dachten er niet bijzonder voordeelig 
over, de Vereeniging en de heer Leliman juist 
in tegenovergestclden zin; de secretaris Godefroy 
maakte bezwaar over de onkosten en waarschuwde 
zeer te recht tegen overdrijving in het kleuren ; 
de heer Kuiper meende het voldoende, dat de 
bouwkunstenaars verzochten dat hunne werken 
eene meer waardige plaats op tentoonstellingen 
zonden erlangen, cn zoo bleef de toestand even 
gebrekkig als zij te voren was, tot dat de heer 
Leliman zijn voorstel, ditmaal als secretaris bij 
het bestuur der Maatschappij tot bevordering dei-
Bouwkunst (zie het verslag over 1800, kolom 15 
en 33) herhaalde, en niet algemeen goedvinden 
van het bestuur cn de 02 ter algemeene ver
gadering presente leden, zag aangenomen. — 
01' die gelukkige en algeheele wijziging van 
veler gevoelen zich grondde op de viering van 
het 25jarig bestaan der Maatschappij of niet, 
doet hier niets ter zake. 't Is een verblijdend 
verschijnsel, dat vele der leden van de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst iu 1807, 
cene tentoonstelling hebben weten saam te stel
len , die haar en hun tot eere en den ernstig stu-
deerende bouwkunst-beoefenaars tot groot voor
deel is. 

Het verslag in n°. 112 van De Opmerker over 
die expositie gegeven is al te kort en zoo be
knopt mogelijk. Het bericht door de redactie 
van den Nederlantlschen Spectator n". .'13 , (17 
Augustus II.) medegedeeld is geen verslag. — 
't Is een kinderachtig schema vol spot en spijt, 
wemelende van onjuistheden . die den goeden naam 

en het gezach van dat weekblad niet verlioogen. 
Wij willen in breede trekken vernielden, wat er 
te zien is op deze belangrijke tentoonstelling. In 
de groote vierkante of eerezaal, bestemd met an
dere lokalen voor de stedelijke tentoonstellingen 
in de Koninklijke Academie van Beeldende Kun
sten, zijn dc bekroonde antwoorden op prijsvragen 
en de premie-ontwerpen aanwezig. Wij vinden daar 
naar rang van anciënniteit J. E. Metzelaar, boer
derij; A. N . Godefroy, koffijhuisgevel, landhuis en 
raadhuis; .1. II. Leliman, gevel voor een manu
facturenwinkel, bewaarschool voor 200 kinderen 
en een koninklijk postkantoor ; W. .1. J . Oll'en-
herg , koninklijk paleis: VV. Schollen, visch-
markt; ,1. V. Laukelma, dorpsschool; L. II. Kher
son, abattoir; E. Molemans en A. L . van Gendt, 
tuinhekken; D. van Essen, woonhuis: II. W. 
Veth, boerderij; II. J. Geerts, toegang naar een 
woonhuis; II. P. Vogel, wachthuis; A . Bleys, ten-
toonstellings-gebouw ; J. van der Koogh, schoor
steenmantel en zitplaatsen in een tuin van J. 
van der Koogh en Jao1*. Olie Jbzn.; R. Catholieke 
dorps-kerk van J. W. F. Offenberg ; Protestantsclie 
dorps-kerk van A. .1. II. van den Brink : en ingang 
voor een raadhuis van Jac11 Olie Jzn. en J. D. 
Labots. Verder ontwerpen , die premieii hebben 
behaald a ls : L. II. Eberson, Protestantsclie kerk 
cn schouwburg; Wentzel en Buxton, schouwburg; 
II. W. Veth, wachthuis; A . L. van Gendt, uitspan
ningslokaal ; II. J. Geerts, landhuis; Erendenberg, 
landhuis; J. de Haan, muziektent; Schroder, 
stadsponip ; een dorps-gemeentehuis van . . . . en 
een museum van T. C. A . Colenbrander. 

Nog bevat deze zaal vele prachtige ontwerpen 
en teekeningen van wijlen Suys, wijlen Duivené, 
11. Springer en anderen. 

De middenzaal heeft '.i armen of bijzalen: twee 
ter wederzijden en één achter. Deze laatste is 
bestemd voor de teekeningen vun outte, gesloopte 
en nog bestaande, of verminkte gebouwen en 
onderdeden daarvan. Wij vinden daar o. a. de 
stadhuizen van Leijden, Middelburg, Gouda, 
Alkmaar, Naarden ; de Miiijderpoort, de Wester
toren , het arsenaal, bet t).-Indische huis en 
zeer vele woonhuisgevels, poortjes enz. te Am
sterdam , de Martini en A. torens te Groningen ; 
die van de kerk te Rlienen, de jubé in de 
St. Jan te 's-IIertogenboscli; gevels uit bijna 
elke stad van Nederland, cene groote collectie 
uit het archief van de Koninklijke Academie vau 
Weten schappen, waaronder het kasteel Popkens-
hurg, de kerk te Renkuni en nog veel grootere 
voorraad van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst; gevels en poorten te Haarlem, Leiden, 
Kampen en Sneek ; de vroegere loterijzaal in den 
Haag: de waag te Deventer; twee huizen uit 
Mechelen ; een poolt uit Napels ; ecu kelk uit de 
IO'1* eeuw; brokstukkeu uit Hoorn waaronder de 
doopvont van Radboud; de vlcesehhal te Haarlem; 
origineele teekeningen van Jan Otten llusleij, den 
bouwmeester van l'elix Meritus te Au sterdam 
(1740): hel gemeenelandsliuis eu de Watersloot-
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sche poort te Delft en verder een groot aantal 
zeer belangrijke détails, photograpliieën en andere 
afbeeldingen. 

In deze zaal zijn de portretten van de beroemde 
bouwmeesters N . de Keijser en Jacob van dampen, 
een geschenk der Afdeeling Amsterdam en mees
terlijk door den heer J. II. Maschbaupt geschil
derd, aanwezig. 

De zaal, links van dc ingangsdeur der meerge
noemde middenzaal, bevat niet uitgevoerde en vele 
bekroonde ontwerpen als: Ludwig Lange, Staten-
paleis en museum koning Willem I ; nationale 
monumenten van J. II. Le l iman, II. M. Tetar van 
Elven en Morre en Lacomblé, welke beide laatste 
heeren nog een monument voor den hertog Saxen 
Weimar en een ontwerp voor een paleis der Sta
ten-Generaal hebben ingezonden. De ontwerpen 
voor zoodang gebouw van wijlen Otto Pichler cn 
van Koelman en H. I'. Vogel , even geestig als 
vrij gestoffeerd door Koelman, vinden daar een 
plaats. Verder zijn daar geëxposeerd de R. C'. 
kerken van J. H. Leliman en J. W. F. Offenberg : 
de 4 protestantscbe kerkgebouwen van J . II. Lel i 
man ; zijn ontwerp van een museum kuning 
Willem III: zijn abattoir; zijn arbeiderswoningen; 
een gesticht vooi' 500 oude lieden, zijn woon
huisgevel, bewaarschool en ba r r i è re : benevens de 
teekeningen van den heer (iodefroy, a ls : 4 tuiii-
prieëlen , .'I schouwburgen, '2 musea Willem I , 
vier schetsen voor een landhuis, twee gemeente
huizen, bet ontwerp voor A i t i , een vischmarkl , 
twee ontwerpen van gasthuizen enz. De heer 
Godefroy heeft als voorzitter op deze tentoon
stelling een goed voorbeeld gegeven en is ver
tegenwoordigd door 73 , de beer ! eliman door 00 
teekeningen, terwijl andere inzenders het door 
ieder hunner ingenomen vierkant oppervlak zeer 
nabij komen, zoo niet overtreffen, o. a. dc heer 
liumink, met '20 dubbel olifantsvellen, de beer 
Vogel met 17 stuks studicvoorbcelden en zijn 
kolossaal Statenpaleis-ontwerp; de heer M . G. 
Tetar van Elven met 55 teekeningen, de heer 
J. F . Metzelaar met '23; L . H. Ebersou met '20 , 
G. B. Salin met '28 , Ji>. Olie met '27 , N . Hede
ker Bisdom met 13 en J . W. F. Offenberg met 
18 teekeningen. Het is ons aangenaam dusdanige 
veelzijdige meewerking te mogen prijzen , en deze 
tegenover de verregaande lauwheid van vele te
rugblijven en gemeente-architecten of van pas-
beginnende bouwmeesters en fragmenten daarvan, 
zelfs boven elke blaam te verheffen. Verder aan
schouwt men in deze zaal de beide premie-ont
werpen van een weeshuis te 's-Hage, door II. 
Springer en N . Hedeker Bisdom; een ontwerp 
/.onder bijschrift (een s tudenten-soc ië te i t? ) . . . . 
door G. J . Morre, eeu protestantsche kerk 
van den heer J*. F. Metzelaar: een project voor 
een museum Fodor door VV. J. J. Offenberg; 
een ontwerp voor een gebouw van Nature Artie 
magistra cn een museum koning Willem I (in 
de middenzaal op tafel gelegd) van den heer M. 
G. Tetar van Elven; benevens een woonhuisgevel 
en het bekroond ontwerp van het weezengesticht 
voor Arnhem door J . de liaan ; een gevel van 
II. G. Gallay; twee bekroonde ontwerpen van 
woonhuizen door de l l l l . Jb. Olie Jbzn. en E. 
Molemuiis en andere zeer net bewerkte teekenin
gen , als van de heeren A . J . IL v. d. Brink , 
woonhuis; I'. Muijsken , stadhuis en s tudiën , II. 
W. Veth, studieteekeningen enz. 

De zaal rechts, achter welke een bijna vier
kant lokaal gelegen is , is bestemd geworden voor 
de uitgevoerde ontwerpen, als: W. .1. .1. Ollen
berg, gesticht St. Jacob alhier; A . N . (iodefroy, 
Fransche kerk alhier, Vachtclub-gebouw te Rot
terdam, gemeentehuis te Breukelen, stal te Bloe-
mendaal; J. II. Leliman , het gebouw Ar t i et 
Amicit iae, arbeiders woningen van de vereeni
ging Salerno. de Zieken-verpleging, 5 woon
huisgevels en de eerste broodfabriek iu Nederland , 
alles te Amsterdam gebouwd, verder cle landhuizen 
van de heeren J. van Kijk en Ruijter de Wiltlt 
te Zeist en Klein Wateringen en de kerk voor 
Neérlandscb Mettray te Rijsselt bij Zutfen. Verder 
J. F. Metzelaar, leesbibliotheek en woonhuis 
te Rotterdam cn een candelabre; N . Hedeker, 
twee woonhuisgevels; L . J. Immink, middelbare 
school, woonhuis en sociëteit te Zaandam, bene
vens stadhuis eu sociëteit te Enschedé; I'. .1. 
Hamer, arbeiders woningen eu kerk te Dienier-
brug; O. II. Salm, cle wilde dieren galerij, de 
nijverheids bank en vier woonhuizen iu do Plan
tage en op de Prinsengracht te Amsterdam : 
B. de Greef, de vischiiiarkt te Amsterdam : I. 
Gosschalk, gevel van een woonhuis en eene 
bierbrouwerij van den heer lleineken te Amster
dam : E. Saraber, Weezenbilis te 's-llage ; M. G. 

Tetar van Elven , piëdestal van Laurens Coster, 
landhuis en stalgebouw, Van der Vl ie t , benevens 
de kunstzaal in Art i ; voorts eenige ontwerpen , 
vau deu heer Raauiakers te Groningen en anderen. 

Op de middentafel dezer zaal zijn tentoonge
steld : een model van liet monument voor keizer 
Pedro IV dooi .1. da Silva te Lissabon met de 
vijf bekroonde ontwerpen ; '27 photograpliieën vau 
ontwerpen door Th. Hansen te Weenen ; de 
ronde Evangelisch Lutberscbe kerk te Amsterdam 
van Suijs ; het ziekenhuis te Rotterdam van W . N . 
Rose en bet slot Stoutenbnrg bij Amersfoort vnn 
II. .1. vau den Brink. 

In de zaal achter deze zijn belangrijke mi net 
gemaakte modellen vau kappen, trappen, deuren, 
ornament in zink en gebakken aard, papier 
niacin' en stuc-lustre aanwezig, benevens voor-
boeiden voor de studie der verschillende bouw
stijlen van cle l l l l . .1. VV. F. Ollenberg van Am
sterdam; II. I'. Vogel validen Haag, en de poly
technische school te Delft; voorts teekeningen 
van A . N . Godefroy , J . de Haan, N . Hedeker; H M . 
Tetar van Elven en eeu ontwerp eens vluchtheu
vels door M . G. Tetar van Elven; een museum van 
J. II. Lel iman, cm atchëologische teekeningen 
door hem vervaardigd. 

En eindelijk is in deze zaal eene groote collec
tie plaatwerken over de bouwkunst voorbanden, als 
al de werken en uitgaven van de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst : W. N . Hose's 
leer van het ornament: J. II. Leliman's 3 album-
deeleu; t.'esar Dalij's architecture sous Napoleon 
l i l ; .1. VV. Schaap's perspectiefs leer, II. Sprin
ger's en II. I'. Vogel's liunclleicliugeii, eenige be
langrijke geschenken eu fransche oruaiuoulhockcn. 

Dit is de voorname opgave, ingevolge aant 
koning, der werken die op deze tentoonstelling te 
bestuderen en te beoordeelen zijn. leder der ex
posanten blijkt een welkome gast te ziju geweest. 
Velen, zeer velen hebben deze onderneming doen 
gelukken. Velen, zeer velen hebben zich terug 
gehouden. Wij noemen o. a. als zoodanig de 
heeren W. A. Froger, II. en W. Springer, C. 
Outshoorn, J. A. Hooseboom, .1. Verbeij, II. Mo-
lemans, Th. Asseler, .1. Outersterp, I'. J. II. 
Cuypers, I'. F. Laarman van Amsterdam : F. W. 
van Gendt, L. II. Eberson, Berends, Nieola te 
Arnhem; C. Vermeys, Vogelpoel, van I.lintei en 
te Utrecht; Veneman en Bolsius te "sHertogen
bosch: Van der Waeijen Pieterszen, Ti r ion , Rost?. 
Craner cu van Swet uit ' s l l age ; Reinders, 
Zwolle: Romein, Leeuwarden ; Beusekom en Maris 
Groningen : Bleijs en Blanken te Hoorn ; A . W. 
van Dam, Dekker, Visser, Bouwmeester en Niinmo 
te Rotterdam; Schaap te Leiden: Itz. le Dord
recht, en tot ons leedwezen nog vele mannen . 
die wij zoo gaarne met hunne werkeu op deze 
tentoonstelling hadden ontmoet. 

Hoe eigenaardig en verschillend is de opvatting 
iu deze algemeene tentoonstelling geweest, die 
ondanks veler terughoudendheid, door lederen 
bezoeker als bijzonder wel geslaagd wordt aan
gemerkt, cn dc? enkele jammerkreet, ter alge
meene vergadering van 1800 schalkachtig geuit, 
als zou de groote wereldtentoonstelling te Parijs 
deze expositie kunnen benadeeleu in een blijmare 
heeft herschapen. 

Om een paar voorbeelden te noemen van bet 
verschil in opvatting der ingezondene stukken 
vergelijke men de kunstkeurige doorsneden en 
gevels van L . Lange en l i . J. van deu Brink bij 
de oliekleurige aquarelgeveltjes van Gosschalk; 
de schetsen van Leliman en Godefroy benevens 
de tuinen van Hedeker Bisdom, vergelijke men 
bij liet juiste lijnwerk van Morre of van de leer
lingen van Immink, van Elven eu .Metzelaar: 
men vergelijke het teekenwerk der protestantsche 
kerk, bet abbattoir en de schouwburg van Eber
son bij dat van bet stadhuis van Alkmaar: het 
microscopisch werk van J . \V. F. Ollenberg en 
de van E k e n s bij de vlugge stoffering van Lange, 
Koelman eu Veth , en eindelijk mag niet onop
gemerkt blijven dal de fiksche lijnen van Vogel, 
Lange, Godefroy en anderen een verbazend con
trast maken, met cle bijna onzichtbare van M. G. 
en II. M. Tetar vau Elven, Metzelaar, Morre en 
anderen. De een zond schetsen, begrijpelijk voor 
bet publiek: een ander zond constructie, een 
derde fijne lijnen, onbegrijpelijk voor bet publiek. 
Een derde gal' bijna copieón, een vierde dacht 
wat heb ik mijn werk te vertoonen. 

De tentoonstelling geeft stof tot velerlei be
spreking en leering op elk terrein, dat de 
bouwkunstenaar zich door ernstige en langdurige 
studie eigen krui maken. Niet vooi dezulke, wie 
het eerste I et beste blad eens niiildeiieeuwsch 
prentenboeken dient, en die zoowel bet doel des 

gebouws met zijn karakter , als de bouwconstruc 
tie met zijn vormen verwarren: niet voor hen, 
die niet bouwkunstig teekeuen of kleuren kun
nen , omdat zij het nooit hebben geleerd en daar
voor geen geduld, aanleg of gevoel bezitten: 
niet voor dezulken die alles slecht vinden be
halve hunne eigen gewrochten en «dingen" , zoo 
als de laatste Nederlandscbe Spectator de bouw
meesters toegrauwt; niet voor dezulke die nau
welijks de kinderschoen ontwassclien reeds in 
't openbaar vertellen , eene richting te hebben ge
kozen , en zich als de aartsvaders der knust zon
der bloozen neerzetten op een piëdesta l , dat ze 
zich zelven vlak naast algemeen erkende bekwame 
bouwmeesters bouwen; niet voor dezulke, die uit-
eenloopende en tegelijk tamelijk ziellooze en ver
derfelijke richtingen voorstaan, zal de tentoon
stelling de gewenschte vruchten kunnen geven; 
maar voor dezulke die wenschen te zien , te lee-
reu , te vergelijken ; voor dezulke die na een 
leven vol arbeid en studie verklaren, dat hun 
ontzettend veel ontbreekt; voor dezulke die hu
maan zijn, hun heil en dat der bouwkunst in 
gemeenschappelijk onderzoek , in het opsporen en 
verbeteren van onvolledigheid, in het hierna 
heler zoeken, daarvoor is de tentoonstelling wer
kelijk . wat zij moet zijn en zich ten doel stelt. 
Tot hier ontbrak eene gepaste gelegenheid , waar 
het werk der boiiwkiinstenaren, voor het Neder-
landsch publiek kon worden tentoongesteld. Dat 
publiek was ongeloofelijk onverschillig. Thans 
zal dat publiek te Amsterdam kunnen zien , gratis 
zien, en onder verwijzing naar bl. 116 en vol
genden van bet verslag over 1858, der Maat 
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, sluiten 
wij deze, vertrouwende dat het dc laatste ten
toonstelling niet zal geweest zijn, door genoemde 
maatschappij gehouden. 

De vergadering van 1800 nam een goed be
sluit op bet voorstel des besttiurs tot viering vau 
bet '25-jarig bestaan der Maatschappij, liet be
stuur heeft dat besluit op groote ruime schaal 
kunnen uitvoeren. Moge het binnen een niet 
te ver verwijderd tijdstip in de gelegenheid ge
steld worden en zich opgewekt gevoelen eene 
tweede tentoonstelling te houden, en daarop 
ontmoeten al len, die thans om deze of gene 
reden t hunne werken zijn weggebleven. 
Zellstandig voorwaarts te gaan is uitmuntend 
en verdienstelijk : dat te doen met de voor
ouders voor oogen en ben van verre na te vol
gen is zelfs al iets minder voortreffelijk , terwijl 
iedere fantasie, zich niet grondende op de erkende 
wetenschap en ernstige studie , veel krijgt van 
een aangekleede jongeling, niet eene looze her
senkas, die telkens, wanneer bij zich doet hoo
ien . échec lijdt. 

De tentoonstelling levert ruimschoots en op 
elke teekening de duidelijke proeven , dat de 
bouwkunst eene zeer moeielijke eu steeds te ver
edelen kunst is , en dat praatjes haar niet in die 
male bevorderen, als doeltreffende ontwerpen, 
voorgesteld op phantastische — dat is artistieke 
wijze. liet spreekt van zelf dat de hooge be-
teekenis der bouwkunst niet te dikwerf kan 
worden herdacht en zij bij uitsluiting door iedere 
prijzenswaardige handeling het best wordt ge
baat. 

Amsterdam, 18 Aug. '07. J . N . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D. 

— De Pruissische minister van eeredienst beeft 
eene prijsvraag uitgeschreven voor de inzending 
van het beste bouwplan voor een nieuwen dom 
te Berlijn. De plannen moeten vóór het einde 
des jaars ingezonden zijn. 

— Men beklaagt zich te Brussel voortdurend 
over deu ongelukkigen toestand van hel staliun 
tla midi en dezer dagen heeft onder den titel 
van: «appel a l'opinion publique, achèvement de 
la nouvelle station du midi" een protest het 
licht gezien , waarbij op het bouwen van bet 
nieuwe station wordt aangedrongen. In dit stuk 
wordt er op gewezen , dat de noodige gelden 
reeds zijn toegestaan en dat men zich schamen 
moet voor de vreemdelingen , die uit Parijs ko
men eu aan liet tegenswoordige station afstap
pen; bovendien geeft die ongelukkige toestand 
aanleiding tol allerlei uitgaven, daar er '25000 
franks bij de laatste ontvangst van den koning 
van Pillissen besteed moesten worden. 

Tot verontschuldiging van bet gouvernement 
moeten de proefnemingen niet de lage tarieven 
genoemd worden , waardoor uit het budget dei 

spoorwegen geene gelden voor het doen van bui
tengewone uitgaven kunnen gevonden worden. 

B I N N E N I A N D. 

Bij beschikking van 13 Augustus is aan IJ. Ro
denhuis Pzn., G. Valckenier en J. Fontein Tuin
hout, te Hurlingen, tot wederopzegging , vergun
ning verleend voor een stoombootdienst tot 
vervoer van reizigers, goederen en vee tusschen 
Harliugcn en het Nieuwediep. 

Naar wij vernemen , is de heer H. Verloop 
Czri., ingenieur van de Rijnspoorweg-maatschap
pij , door den koning van Zweden benoemd tot 
ridder der orde van Wasa. 

—- Men leest in de Sederlandsche Spectator 
van 17 Augustus j . 1. het onderstaande omtrent 
de prijsvraag uitgeschreven door de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst. 

«Bij gelegenheid van baar vijf-en-tvvinligjarig 
bestaan schrijft de Maatschappij lot bevordering 
der Bouwkunst eenige prijsstoffen uit. Als hare 
eerste vraag stelt zij een raadhuis voor de hoofd
stad des rijks. Zij vergist zich kennelijk en 
meent zeker een paleis voor de Koninklijke fa
milie. Amsterdam is toch reeds in het bezit 
van een der kostelijkst als pronkstuk vau 
bouwkunst beroemdste raadhuizen der wereld; 
een raadhuis, cle kroon der plastische kunst 
onzer gouden eeuw, met den gloed der dicht
kunst bestraald , en hetwelk tevens een geschied
kundig gedenkteeken is. liet werd door het ge
meentebestuur in 1808 koning Lodewijk aange
boden , toen deze het voornemen aan den dag 
had gelegd den zetel der regeering naar de 
hoofdstad over te brengen en bij die gelegenheid 
op 's vorsten kosten tot een tochtig en slecht 
paleis verknoeid. Haasten wij ons echter hier
bij te voegen, dat deze verandering geenszins 
hardhandig bewerkstelligd werd. Er mocht niet 
aan beeldhouwwerken, schilderstukken, iinleeling, 
enz. geraakt, niets van dit alles weggeruimd 
worden, daar deze noodzakelijke maatregel slechts 
tijdelijk zou wezen, tot zoolang namelijk liet 
nieuwe door Lodewijk beraamde paleis in de 
Plantage dour Z. M. zou kunnen betrokken 
worden. 

»De omstandigheden sloegen die plannen in 
duigen, maar de afgebroken draad werd, belaas! 
tot heden niet gehecht, want sedert dat onge
lukkig tijdstip is het voormalig raadhuis, welke 
wisselingen er in Nederland ook plaats grepen , 
niet weder, gelijk onder Lodewijk zou geschied 
zi jn, tot de stad wedergekeerd en behelpt bet 
hoofd van deu Staat zich met hoogstcleszelfs ge
zin en gevolg onvermoeid in dat rampzalige pa
leis en bedorveiie raadhuis. te midden eener 
versleten en verschoten f r i p e r i e van zestig 
jaren herwaarts, die bijna eene beleediging aan 
de hoogste staatsmacht wordt. Het wordt, dunkt 
mi j , meer dan t i jd, dat aan dezen toestand, 
die gelijkelijk voor Amsterdam en voor bet Ko
ningschap eene schande i s , eindelijk een einde 
kome. 

Onbegrijpelijk is het inderdaad, dat Amster
dams aloude trots duldt, dat haar scl oonste 
sieraad, het achtste wonder, gelijk men placht 
te zeggen , aan deszelfs oorspronkelijke bestem
ming langer onttrokken blijft en de hoofdstad 
het Koninklijk hofgezin geen ander onderkomen 
dan dit droevig p r o v i s o i r e heeft aan te bie
den. Het bestuur der hoofdstad is het aan de 
ingezetenen en de eer van haar eigen beheer 
verschuldigd een eenvoudig, doch voldoend, 
fatsoenlijk, aangenaam gelegen en aan dc be
hoeften van den tegenwoordigen tijd beantwoor
dend paleis te stichten, waarin de Koninklijke 
familie eene barer waardige en genoeglijke re
sidentie vinde in plaats van, zooals nog steeds, 
het hoogst ongeriefelijke toevluchtsoord op den 
Dam. Voor iets zoodanigs zou eene prijsvraag 
reden van bestaan hebben gehad, niet de vraag 
naar iets, dat oneindig heerlijker bestaat dan 
de hedendaagsche bouwkunst in staat is te leve
ren en waardoor alleen de bestaande ongerijmd
heid allertreurigst en onbetamelijkst zou beves
tigd en verduurzaamd worden. 

12 Augustus 1807. J. K . 

— Wij vestigen de aandacht van belangstel
lenden op eene brochure: «Het IJ voor Amster
dam. Afsluiting bij Schellingwoude, spoorweg
station in 't open havenfront, gevaren, aanslibbing 
enz." door W. J . Schut tevaér , vroeger vele jaren 
schipper, thans koopman en lid van den Raad 
van Zwolle. De schrijver noemt de bezwaren 
tegen de afsluiting bij Schellingwoude op en 
geeft een overzicht van de pogingen, door de 

sch ipper i j in het w e r k g e s t e l d , om de a f s l u i t i n g 
v a n het IJ n i e t bij P a m p u s , m a a r zoo veel mo
gel i jk n a a r b i n n e n te h e b b e n . Zoo er d e s k u n d i 
gen g e v o n d e n w o r d e n , die een a n d e r g e v o e l e n 
zijn toegedaan e n in de geprojec teerde a f s l u i t i n g 
met é é n e enke le s lu is g e e n nadee l voor de scheep
vaart z i e n , h o p e n wij dat zij a a n het verzoek 
van d e n heer S c h u t t e v a é r vo ldoen en zijne b r o c h u r e 
w e d e r l e g g e n z u l l e n . 

A m s t e r d a m . T e r g e l e g e n h e i d van h a a r z i l 
veren feest o n t v i n g de u iaatsc l i . ter b e v o r d e r i n g 
d e r b o u w k u n s t van d e n a r c h i t e k t L e o n c e I t e y n a u d , 
h o n o r a i r l i d vau de m a a t s c h , l e e r a a r in de b o u w 
k u n s t aan de p o l y t e c h n i s c h e school te P a r i j s , een 
e x e m p l a a r vau a l zijne w e r k e n , met p l a t e n , over 
de d o o r h e m zoo g e l u k k i g beoefende k u n s t , en 
we lke w e r k e n te zamen eene k o s t b a r e en koste
lijke c o l l e k t i c v o r m e n . 

A m s t e r d a m . Vrijdug Ui Augustus is er iu het 1'ork-
geboilw met zijne fraaie gruote eu bijzalcu, tuiu, veriichtiug, 
bloemeu eu luutciucli, eeu feestgevierd, dut uni zijue bclaug-
rijkheid vour cie hoofdstad eu geheel Nederland luug iu veler 
geheugen zal blijven. 

Iu dit blud is reeds vroeger bekeud gemuakt dat zieli 
alhier sedert eeu paar jaren eeue vereeuigiug heeft geves
tigd , zieli noemende: Neérlands werkman. Die vereeniging 
stelt zich tcu doe] deu werkman eu ziju geziu zedelijk eu 
stedelijk te helpen Verhellen eu arbeidt'ltiet vrueltt up het
zelfde terreiu, dut duur de Maatschappij van den werken
den stand is gekozen, met eeu enkel eu zeer groot ver
schil , n.iiin lijk dat iu „Neérlands werkman' de urbeideude 
stand zclfstuudig optreedt, eu deze in de Muutscliappij vuu 
den werkenden stand aau de leiband luupt vau hare vuor-
stauders ell leden. Oe vereeuigiug „Neérlands werkman'* 
been iu liet lukiiul 1'ruscuti iu dc .Nes alhier eeue teutociu-
steliiug gehouden., die zeer voldoende geslmigd mug heeteu. 
Oubckcud niuukt niet zelden oubeiiliud. Ouduuks de upen-
bare luinkuudigiugcn is die telltuuiistellillg, uls eeuig eu de 
eerste iu buur suurt, slecht bezocht. Wie heeft uuk uuders 
vervvuehtr Maar zij, die er herhaaldelijk beeugiugen, hebben 
zich de ureu, duur doorgebracht, niet beklaagd. Kr ziju cr 
iu Ncdcrluud, die dc werkende stand wel eens onbillijk be-
uurdceleu. Of zij duur ter pluutsc iu Prascati vuu gevoelen 
ziju verauderd, wie zul dut beslissen, maar zeker is het, dut, 
walmeer iciiiuud lust mocht gevoelen eeu ongunstig oor
deel te uiten over het gehalte vuu deu N'ederlaudsehcu wer
kenden uiuu , dc vereeuigiug „Neèr lunds werkman" hem mug 
te geiuuet treden, met al wat /ij deed eu vuuruuuielijk met 
hare teutciuusteliiiig. A i was alles daar aauwezig evenmin 
onberispelijk van vorm als van gehalte, wij verheugen er 
ons iu , dat ul weer het wel ecus beboltdeud eu suilend ge-
uoeindc Amsterdum ecu voorbeeld aau al hurc zustersteden 
heeft gegeven, eu deu werkman iu den niuntschuppclijkcu 
kring persuuulijk heeft dueu optreden, zuoals hij dat ver-
dient. Aau bewijzen vun bclaugsteUiug, uni de tentoonstelling 
tc sehrugen , beeft het uiet outbrukeu. De gemeenteraad van 
Amsterdam stuud eeu bedrag vau j 1251) tue tut ondersteu
ning cu dekking van de kosten. 

Vele ingezeteueli eu verceuigiugeu gaven ƒ 10 , / 'M vour 
medailles, terwijl de kas vau „ N e é r l a n d s werkman" het uut-
brekcude /al dienen uuu tc vullen. 

E r is , gelijk gezegd is, duur die vereeuigiug eeu gl'uut 
feest gevierd niet idle prucht, uni cr zelfs ecu kuuing eu 
ziju stuf te uutvuugeu. Het Mus het feest, aangelegd vuur 
de inzenders en vuuruuuielijk vuur het gruut aantal bekroon
den, hetzij luet het zUvercu eermetaal uf met getuigschriften. 

Wij schatten de toegevloeide hoorders up minstens 150U 
persuueu, uilen uit deu werkenden stand, behalve enkele 
genoudigdeu. Bet vruuwelijk geslacht was zeer ruim verte
genwoordigd. Zelfs hadden enkele moeders hunne zuigelin
gen meegebracht. Wel eeu bewijs van hartelijke liefde eu 
genegenheid vuor het feest. Jammer eu duin tevens, dut 
de vertering in 't Park zuo huug wus gesteld. IJijua nie
mand zug meu iets gebruikeu, en de werkende man had 
gruut gelijk, zich niet uuu de eigendunkelijkheid vau deu 
kastelein te onderwerpen, die ziju eigen vuordeel stellig had 
in het uug gehuudeu, als Inj zgn tarief met dc helft vuur 
dien werkiuans-feestavuud bad verminderd. De burgemees
ter vau Amsterdam zuu dc behaalde prijzen aau dc bekroun-
dcu iu persoon uitreikeu. Oe lieer G . 11 kuiper zou eeu 
toepassclgk wourd spreken; de beer J . J . de Haan zou het 
verslag der commissie over de tclituonstclliug uitbrengen. 
Tusscheu beiden cu vuur eu na zuu het weibezet urkest 
van Stuutpf zijne liefelijke tuueu duen hooren. 

Oat was bet prugram van het feest. De menigte verga
dert eu wacht liet begin met groutc urde eu stilte. Daar 
treedt te acht ure de burgemeester Puekbiuucn, eu neemt, 
omringd vau het bestuur der vereeuigiug, plaats iu ziju ze
tel, fanfares eu jubelnuuiek vvurdcii aaugclieveu. Alle aan
wezigen staan vau hunne zitplaatsen up. 't Was ecu prach
tig schouwspel, voural vuu de guuuderijeli. '1(lal ecu eer
biedig gevuel te zien up al die liuciideu, vul dunk cu geuut, 
vul buup en verwachting vuur de toekomst. De burgemeester 
neemt het wourd eu schetst het duel der gehouden tentoun-
vtelling, die ZKdel Acbtbure als wel geslaagd mag aanmer
ken eu duarbij dc juiste opmerking maakte, dat bet leereu 
zien der voortrelfelgkkeid, maar uug meer der gebrekeu iu 
elk voorwerp een spuurslag is eu muet blgven, om het 
verder te breugen op dc baan vuu weteiiseliup cu arbeid. 
Oudersteun, zuu sprak de burgemeester, alle pugiugcu vau 
de Vereeuigiug „ N e é r l a n d s wcrkiuuu." Oe raad vuu Amster
dam was vuurgeguau. De burgers /uilen volgen. 

Daarna spruk de heer ( ï . 11. kuiper ecu kurt wuord bij 
afwezigheid vau deu beer N . Tetterode. Hij herinuerde aan 
het onvermoeid streveu van deu heer J . de Haan, bouw
kundige alhier, vour de vereeuigiug, die feestvierde; achtte 
zich verplicht te vcrklareu, dat „i\eértandsch werkman1 anu 
de artikelen der wet had vulduuu ; muedigde de ledeu uuu 
huil gekuzeu weg tc vervulgeu; zcidc dut dc Kuad vau A m 
sterdum het gued hud begrepen, de teutuuusteliiug te steu
nen, dankte deu burgemeester vuur de eer der vereeuigiug 
bewezen , eu eiudigde met dc beste weuseheu vuur bet heil 
vau de vereeuigiug eu hure leden. Duaruu werden de eer
bewijzen dour deu burgemeester uuu de tegenwoordig zijnde be-
kruoudcu lui tumuli vuu weinig beluugstelliug eu tevreden
heid , dut er zuuvcleu niet waren upgekuuicn) uitgereikt. 
Keu der bekroonden nsni vijf gctuigschriiten iu ontvangst. 
De afgevaardigde commissie uit Leiden uutvvuurdde zeer 
tuepusselgk, bij monde van ecu harcr ledeu, uadut zij uit 
handen vau deu burgemeester eeu groot duziju medailles eu 

getuigschriften voor de bekroonden had ontvangen. Wg 
hadden wel gewenacht, dat tot den bekroonden eeu bijzon
der woord vau inleiding en afzonderlijke of algemeene ge-
llikwensching was toegesproken. Thans geschiedde die plech
tige uitreiking zonder aanspraken eu zuo eenvoudig mogelijk. 

Wg' huldigen eenvoud ver boven die zoogenaamde putsier-
lgke upvgzclarij, te dikwerf, helaas! aan de urde van den dag. 
Men houde ons de opmerking teu goede, dat het feest wat 
ruim was aangelegd. Zooveel oukosten mag meu tegenover 
eeue beperkte kas niet maken. De vereeniging telt 300 
leden eu is zeer juug. Itegiut uien nu zulke iu het oog 
loopende kostbare prijsaitdeelingen te houden en daarbij 
muziek en een vol orkest te doen hooren, dan v-reezen w ö 
dat allengs eenvoudige feesten eu volkacuneertcn haar doel 
zullen missen, en zal de werkende man het hue langs 
hue grootschcr verwachten. Niet dat wij hem genotvolle 
avuudeu misgunnen, maar iu alles is eeu middelweg te be
wandelen. Door dien middelweg is Nederland gruut eu rok 
gewurdeu, eu stelt de werkende stand er prgs up, steeds 
vooruit tc gaan, dan hechte hg meer aan het innerlijk 
dan aau het uiterlijke. 

Na de nitdeeling der prijzen bracht de heer De Haan het 
verslag uit over de tentoonstelling. Hg' klaagde over het 
gering bezoek; stelde de stedelijke bijdrage in geld op zeer 
hoogen prijs; sprak even bescheiden als gemoedelijk eeu 
wuurd vuu dauk aan den Burgemeester; huldigde iu 'tbij-
zuucler deu heer kuiper; dankte de inzenders, de beoordeel
aars , de bekroondeu vuor hunne belaugstelliug, en besloot 
zijue rede met ongeveer te zeggen: N e é r l a n d s werkman, 
gij draagt een schoone naam; gij hebt aan gruote verwach-
t uur II te beantwoorden; zurg dat gg' dien naam waardig 
blijft cn dat geheel Nederland u meer en ineer leert achten. 
Die upwekking muge de heer J . de Haan bewaarheid zien 
als eene belooning voor ziju onvermoeide belangstelling iu de 
vereeniging N e è i i u n d s werkman, 'tls ounoodig tc vernielden, 
dut ieder der sprekers zeer sterk werd toegejuicht, ondanks 
dut geeu hunner duur alle aanwezigen in bet gruote schip 
der 1'arkzaal kou worden verstaan. Het Parklokaal moge al 
uiet ouduelmatig voor zware muziek ziju, voor sprekers is 
het eeu der oudutikbaarste zaleu in Amsterdam. 

Na de rede van den heer ü e Haan, riep een krachtig 
gespeeld: „Wien Neérlands bloed door d'adren vloeit," 
alle aanwezigen uaar deu tuiu , die met gas boogsgewijze 
wus ge ï l lumineerd . — Ue aanblik van den verlichten Parktuin 
is eu blijft betooverend, liet Parkorkest even uitmuntend 
bezet als krachtig, geniet zoowel als strijk- eu blaascoucert, 
eene algemeene welverdiende vermaardheid, 't Was eeu 
treilend schouwspel te wandelen door die met fraaie bloe
men omzoomde lanen en paden, ter weerszijden gevuld met 
tafeltjes, waaromheen de werkman niet vrouw eu k ind , met 
gast eu buur, had plaats genomen, om liet verdere vonden 
avuud gezellig door te brengen. 

Rotterdam. Gecommitteerden der Ned. Herv. 
gemeente te Rotterdam , hebben bij advertentie 
kennis gegeven, dat voor den bouw eener vijfde 
kerk zijn ingezonden 30 ontwerpen; dat deze 
plannen zijn gesteld in handen eener commissie 
van drie deskundigen , cle heeren G. N . Itz , te 
Dordrecht, A . W . van Dam en F. Dekker, te 
Rotterdam , die daarover een schriftelijk rapport 
hebben ingediend, waaruit blijkt dat zi j , met 
het oog op de bepalingen van liet programma, 
geen der ingezonden ontwerpen ter bekrooning 
kunnen voordragen, hoewel er onderscheidene 
zijn, die veel verdiensten bezitten; als zoodanig 
worden genoemd de Motto's : 

Ter mededinging. 
Le Christ a pose la première pierre etc. 
Mijn huis is een huis des Gebeds (met drie

hoek in dubbelen cirkel). 
Psalm 132, vers 7. 
Das Schaffen selbst ist u. s. w. 
Die Kunst adelt das Werk. 
Deo Gloria. 
D. batit done la maison etc. 
Zoo er eenige deugd is. 
Het is ons goed hier te zijn. 
Erasmus. 
Knowledge is power. 
Gecommitteerden hebben besloten, over den 

afstand van het plan met het motto: le Christ 
a posé la première pierre , te onderhandelen en 
noodigen den vervaardiger daarom uit , schrifte
lijk vergunning te verleenen tot het openen van 
het naambriefje. 

De heer J. A. Jurriaanse, opzichter der tweede 
klasse bij de Staats-spoorwegen te Rotterdam, 
beeft zich bekend gemaakt als vervaardiger van 
het ontwerp onder het bovengenoemde motto. 
Wij vernemen verder dat dit plan alsnu door 
het kerkbestuur is aangekocht. 

sHertogenbosch, 10 Aug. Reeds vroeg in 
den morgen was het duidelijk zichtbaar dat de 
laatste baud zou worden gelegd aan bet afbreken 
van deu steiger van liet noorder transcept dei-
restauratie van de St. Janskerk. Van al de 
loodsen, zelfs van de koepel der kerk , waaide 
de nationale vlag. Weinige ingezetenen zijn er 
die heden dat schoone werk in zijn geheel niet 
zijn komen bezichtigen en iedereen , deskundige , 
ol' geen deskundige, heeft dat werk niet bewon
dering aanschouwd. Niet minder dan zestig le-
vensgroote beelden ziet men in dit transcept, 
dat slechts circa 15 ellen breed is. De kleine 
beelden ziju bijna ontelbaar. Het bas-relief, dat 
op de Loiidensche tentoonstelling de zilveren me
daille behaald heeft, is lang onzichtbaar geweest, 
doch thans vertoont zich dut kunststuk voor het 
oog van het publiek. 
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De werklieden hebben o]> kosten van cle bouw
commissie ilezen dag vrolijk gevierd. Zij hebben 
eene illuminatie en vuurwerk ontstoken en zijn 
tot laat in den avond bijeen geweest. 

M e p p e l . De werkzaamheden aan den spoor
weg van hier naar Zwolle gaan inct kracht 
vooruit. 

Sinds twee weken is er een tweede locomotief op 
de baan gebracht, die voortdurend de henoo
digde ballast voor het stationsplein alhier aanvoert, 
terwijl de locomotief »Ti lburg" den ontbrekeuden 
grond nabij Zwolle aanbrengt. 

De overwegsluitingen en wacliterswoningen zijn 
voor bet grootste gedeelte gesteld cn gereed, 
zoodat de opening dezer lijn tegen I" October 
gemakkelijk kan plaats hebben. 

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

I I , tuil : , : ' ï « A u * . 
Ten I I 1 , are, :»iui bet gebouw vun het prov. bestuur tc 

's l lage: het hcrstcllcu der mnterachade ontstaan aan ilea 
dam in den liovi iiinoriil iler Snccpkil , aan ileu •lam iu den 
bciicdciiniond dor Zoi-tciiiilkskil en nau lie knile van ilen 
polder ili' Hond eu de Kat, under de gemeenten Wcrkeiiilaiii 
en .Sliedreeht, provinciën Noord-Brabant en Zuid-Holland. 

Ten tt'U ure, nnn het gebouw van liet prov. bestuur te 
's Huge: liet aanleggen vnn werken tot verlieten ui; iter 
stroombaan in liet benedendeel der Nieuwe .Merwede nabij 
de Tlceueplaat, onder de gemeente I tongc Zwaluwe e. n. en 
Dubbeldam, provinciën Noord-Brabant en Zuid-Holland. 

Ten 1 ure, o|> het raadhuis te 's llagc: het maken van 
riolen met putten in de Slicherrtraat en u|> andere piastoen 
iu dat gedeelte der stnd. 

I l i l l - i l . i g , W V UK. 
Ten I I ure, op het raadhui» te Grave: het bouwen van 

schoollokalen niet o n d c r « i j z c r s w o n i u g eu verdere nanlioorig-
hedeu voor de school van ineer uitgebreid lager onderwijs 
te Grave. 

W o o n s t * * , ÏN Vug . 
Ten 12 ure, inliet Veerhuis te ltuiupt: het nmovcren van 

een der windwatermolens en het op die plaats opbouwen 
vnu eeu machine- en ketelgebouw, schoorsteen euz. 

I lon i le r i lng , « 9 AUK. 
'feu 12 ure, aan het ministerie van biuueul. zaken te 

's Hage: het maken van waehterswoningen , afsluitingen eu 
eenige verdere werkeu op den spoorweg van Itcrgcn-op-Zonm 
naar de Ooiter-Schelde. 

Ten 1 2 ure, in eeu der lokalen vau net iniuisterie van 
biliuellhllldsehe zaken te 's l lage: het maken van eene tijde
lijke halte nabij de Glanerbock aan de pruissisrho grens. 

Ten 12 ure, ten huize van .1. M . M . Verstegen te Oel-
dermulsen: lo. het verhoogeu eu verzwnreu vuu een gedeelte 
dijk onder Opijuen, ter lengte vnu ongeveer 1KI4 e l ; 2o. 
tul maken eeuer strrilglnniuig voor een gedeelte dijk onder 
Opijneu, ter lengte vau ongeveer 07 el, benevens het uit
voeren vau eenig daarbij beboerend aardewerk. 

V r i j d a g , SO A u g . 
Ten 10 ure, aau liet gebouw vau het prov bestuur te 

Middelburg: bet verhoogeu en verzwnreu vau den zeedijk 
vau den Cnlainiteusen polder Uruiiiisse, tusschen de dijkpa-
I, n 3!) en 43, over 4 I K I el lengte. 

Ten 12 ure, aan liet iniuisterie vau biuueul. zaken te 
' i Hage: de aanleg eener telegraaflijn met drie draden langs 
den Staatsspoorweg vnu Hostel naar Vughl eu het mnkeu 
der verbindingen nut de bestaande lijnen te Buitel en Vllght. 

/ . i i lercli iK , M l Aug . 
Ten 1 ure, in liet Raadhuis te Overvccn : het bouwen 

van eene school en onderwijzerswiining in de buurt Hloe-
iiieiidanl, benevens dc levering van eenige schoohneubelen. 

Ten 2 ure, nau het gebouw vnu het prov. bestuur te 
l'trecht: het aanleggen van rijswerken ter verbetering van 
de rivier de bek , onder de gemeenten T u i l en 't Waal , Hu-
gestein en E verdingen, provinciën l'trecht en Zuid-Holland. 

Maandna , 2 Sent. 
Ten IO ure, nnn het gebouw vun het prov. bestuur te 

Maastricht: de uitvoering van werken tot verbetering van 
het vaarwater der rivier de Mnns, iu de gemeente Maas
tricht , in raailijn XI. 

Ten l l ' / a ure, aau het provinciaal bestuur te 's Graven
hage: het verder opruimen van rijksgrouden langs den rech
teroever in het rivierbed der Nieuwe Merwede anu den ho
le mil der Snecpkil, onder de gemeente Werkendam, 
provincie Noord-Brabant. 

W o e n s d a g , 4 Nei i l . 
In het lokaal Hellenic, hij de bcidschc barrière te Amster

dam I het gedeeltelijk innoveren van de Hiiitcn-Socictcit cn 
aangrenzend gebouw, genaamd Hellenic, staande eu gele
gen op het bolwerk Sloten, op de Schans achter deu stads 
schouwburg, in de nabijheid vau de beidsche Barrière , 
Huurt JJ uo. 87, om dadelijk de fiuideering doelmatig in te 
riekten eu dut gebouw te vcrgniutt-ll naar de zijde van de 
Stndvest. 

I l o n d r r d a g , ."» Mept. 
Teu 12 ure, iu eeu der lokalen vau het iniuisterie van 

liiuiienlandsehe zaken te's l lage: liet leggen van den boven
bouw, met levering van den ballast , Int maken inli nfslui-
tiii#yai eu eenige verdere werkeu voor den siioorweg van dc 

u\er dc l .uk bij Kuilenburg tot nnn dc brug over de 
bij lioinniel. 

Tu* \ IJI -ure , iu een der lokuleu van het ministerie van 
IjiillH uUildVle- ':ik' li tl' 's HagC : lilt bollWCU VUU lie luilll-
tluofJcU enjjullers en het maken vau bijkomende werken, 
vuur de-bnilM/ver de rivier de Mans bij ('revceoeur. 

T e « - ^ ' v i b v , nau liet gebouw vuu het prov. bestuur te 
e l Haarlem xTfct doen vnu eenige bestratingen op de Itijks 

/grfü#' , \vregfrn in dc provincie NoorddlolJaud , iu twee per-

V r i j d a g , « Krpt. 
Teu f 3 ure, aau het gebouw vuu het prov. bestuur te 

Arnhem: h u bonwen eener weegbrug iu ue groote wegeu 
vau \JH iiJo'irii over Voorst uaar Zulpheu en Deventer bij 
tol ue. [^Meoosten Apeldoorn. 

Ten 13 ure , aau liet gebuuw van het prov. bestuur tc 
Zwolle: het voortzetten van het l.ijnpad langs deu linker 
oever des blssels, over de Koeluelitcr wellc tot aan dc pont 
iu het Koeluelitcr gat, cn verder van 273 el beneden jieil-
naal C X I V tot 117 cl beneden peilpaal ( ' X V , te zamen 
laug I ei II i ellen. 

Teu 13 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Zwolle: het aanleggen van vijf cn het verlengen vnn vier 
kribben op de wederzijdsche oevers van den Ussel nabij Zalk , 
tot verbetering vau den Midden- of Hcnedcu-Usscl. 

Maandag , 1» Nept. 
Teu l l ' / j ure, aan liet gebouw van bet prov. bestuur te 

's l lage: liet lcggeu eeuer kade langs den linkeroever der 
Nieuwe Merwede beneden de Snicringsluis over dc Kuiters-
plaat, behoorende tot dc werken der Merwede eu Killen 
ouder de gemeente Werkendam, provincie Noord-Brabant 

I l o n d r r d a g , 12 Nept. 
Tou 12 ure, iu een der lokalen vau bet ministerie vnn 

biuueul. zaken te 'sllage: het leveren van «8,00(1 greencn-
liuuten dwarsliggers voor de Staatsspoorwegen iu vier per
ceelen. 

Teu 12 ure, iu eeu der lokalen van het ministerie vuu 
biuueul. zaken tc 'sllnge: bet maken van den onderbouw 
eeuer draaibrug met re ingwerkeii, due d'alven eu lei-
dammen , beuevens van een vaargeul eu ecu gedeelte spoor-
wegdnm , ten behoeve vnn dc overbrugging vuu het llol-
laudscli Diep bij Moerdijk. 

Ten 12 ure, iu ceu der lokalen van liet ministerie van 
binnenlandsche zaken te 'sllage: het verhoogeu eu verzwa
ren van waterkeeriugeu te Bergen op Zoom. 

A f l o o p v a n aanbes t ed ingen . 
Op 1 4 Aug. tc Heemstede: het doen vnn eeuigc herstel-

liugeli aau en het dagclijksch underbuild vuu dc gclueclite-
gebouwen, werken en inrichtingen, gedurende den tijd van 
drie jaren. Minste inschrijver de wed. .1. ('. Mulder en 
Zoon 'te Haarlem , voor ƒ 2924. 

(lp I S A.0g. te 'sllage: het bouwen vau eene werkplaats 
voor li rotleven te Tilburg. Van de negentien ingekomen 
iuscbrijvingsbiljetteu was bet miuste dat van de gebr. 'l'hijs-
scu, te T i l b u r g , voor ƒ 7H.412. 

Op 1."» Aug. te Amsterdam: 
ren cu repareren vnn 
vnn de kazerne der mnriuiers, aangenomen door dc heeren 
Meijcrs. tc Dicmcrdijk, voor j 2919; 2o. het opruimen vnn 
den kistdam voor lulling No. 2 en het mnkeu vnn ecu kist-
düui voor helling No. 3, .aangenomen door G . Sieuwe , voor 
f 980 cn 8o. Int repareren, opvoegen en bepleisteren vnu 
de steenen beddingen voor geschut op de geschutwerf, aan
genomen door F. Goseling, voor./' 747. 

Op I S Aug. te Haarlem: het verrichten vnn eenige werk
zaamheden ten behoeve der Itijks zeeweeringen op het eiland 
Wicringcn, minste inschrijver .1. Poppen, te Wicringcn, 
voor ƒ 5889. 

Op' I B Aug. te 'sllage: dc aanleg eener telegraaflijn, 
gedeeltelijk boven cn gedeeltelijk ouder den grond , tusschen 
den kokernaal bij de doualicnloods van den Kijnspuorweg 
eu den bliksemafleider op liet station van dien spoorweg, 
alsmede het zinken vnn een kabel in dc buitengracht bij de 
Muiderpuort cn bet vermeerderen der geleidingen iu pijpen 
eu vuu het aantal kabels der oiulergriindsliju, tusschen voor
melde doilnneidoods eu liet hoofil-telegraat'kantoor tc A m 
sterdam. Daarvoor waren vijf biljetten ingekomen. Dc 
minste inschrijver was M . Zondag tc llotterduin, voor ƒ 1900. 

Op I U Aug. tc 'sllage: het doen van eeuigc herstellingen 
aan de [andsgebouwen te 's Gravenhage. Daarvoor waren 
tien insehrijviugsbilji'tteii ingekomen. De miuste inschrijver 
was .1. Rooimeester aldaar, voor ƒ 2 8 9 0 . 

Op I O Aug. te 's Hage: lo. Het voorzetten der bekadiiig 
vau den rechteroever der nieuwe Merwede en Killen, onder 
de gemeente Dubbeldam, provincie Zuid-Holland, en 2o. liet 
onderhoud vnn de nieuwe schutsluis tusschen de Merwede 
eu Bnkkcrskil , onder de gemeente Werkendam , provincie 
Noord-Brabant, van deu dag der goedkeuring vau de aanbe
steding tot en met 31 Mei 1808. Voor uo. 1 waren zes 
biljetten ingekomen. De minste inschrijver was B. P. de 
Groot tc Giessendam, voor ƒ 7 9 0 0 . Voor nu. 2 wareu mede 
zes biljetten ingekomen. De minste inschrijver was J . de 
Kruik te Werkendam voor ƒ 1899. 

Op SO Aug. tc Meppel: het bouwen van een stutions-
kufiijhuis. .Minste inschrijver J . teu Oever aldaar, voor 

ƒ 827'J. 

het vernieuwen der vloc-
bfdkeu iu de waschzaal eu keuken 

Advertentiën. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

Zilveren Medaille. Zilveren Medaille, Bronzen Medaille. 
18 0 5. 18 0 0 . 1867. 

A M S T E R D A M . A M S T E R D A M . P A K I J S . 

BOUWKUNDIGE VOORWERPEN 
V A N 

geperst,gegoten, getrokken en gedreven Zink, als: 
Kerk- en andere ramen, Lijstversieringen, 

Kapiteelen, Kolommen, Balustraden, Ba-
lusters, Consoles, Koppen, Rozetten, Spit
sen, Windwijzers, Letters, Cijfers, Rook
verdrijvers & Ventilatie-toestellen, Raam
roeden, Dakroeden, Dakvensters, Aflei-
pijpen enz. enz. 

vu K > ' K A l \ , « ; I : K H I T / . I : \ * U O D I M M IS . 

MOSAIK -TEGELS. 
( « v b a k k f i i gateen. F r a i i N c h f a b r i k a n t . ) 

Dessins cu monsters zijn iu verschillende 
kleuren voorhanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel Hotel (vestibule), 
voor den Huize «Kersbergen'' ie Zeytt(warande) 
cn vele particuliere gebouwen. 

Ailrcs FOLKERS & C". te Amsterdam. 

K F ^ M I § C I E r i I € l . 
O P E N B A A R M I D D E L B A A R O N D E R W I J S 

T E U T R E C H T . 

BURGEMEESTER K N WETHOUDERS der ge
meente Utrecht; 

Brengen ter kennis van belanghebbenden, dat 
weldra zal moeten worden overgegaan tot de be
noeming van leeraren in de navolgende vakken 
aan de scholen voor middelbaar onderwijs hier 
ter stede, als van : 

Tweeden leeraar in het teekenen op eene jaar
wedde van f 5(10.— tot /' 700.— 

Leeraar in de letterkundige vakken op eene 
jaarwedde van / 1000— tot f 1400.— 

Leeraar in het boekhouden, op eene jaarwedde 
van fiOQ.— 

Leeraar in het bouwkundig teekenen op eene 
jaarwedde van /' 500.— tot / 800.— 

Leeraar in het machine*teekenen op eene jaar 
wedde van / '400.— tut / '700.— 

II. II. Sollicitanten worden iiilgenoodigd zich 
vóór I October 1807, onder kostelooze overleg
ging der vereischte bescheiden, aan tc melden 
ter Secretarie der Gemeente. 

Utrecht, Burgemeester en 
1!) Augustus 1807, Wethouders voornoemd. 

De Burgemeester, 
KIEN. 

De Secretaris, 
VV. II. DE W A T T E V I L L E , I. s. 

M A A T S C H A P P I J 

tot bevordering der bouwkunst. 

T E N T O O N S T E L L I N G , 

geopend van 1 tot uiterlijk den 2.» A i i g u N t i i M 
I W W . in dc Stedelijke Zalen der 

KONINKLIJKE A KA DEMIE VAN BEEL DEN DE 
KUNSTEN, ()n111• -.M;111111• 1111uis|.i>i>11 alhier. 

Het Bestuur heeft de eer bij 
tc maken, dat de toegang tot 
toonstelling kosteloos is voor de 
schappij Tot bevordering der 
de Leden van 
der Koninklijk* 

herhaling békend 
voornoemde Ten-
Leden derMaat-

houtvkuust, voor 
are afdeelingen , voor de Leden 
Akademie run Iteetdende kunsten , 

ingevolge art. 5 van hare wet, en voor de Le
den van Kunst, Wetenschap en Nijverheid bevor
derende Vereenigingen, alsmede voor belangstel
lenden, die verzucht worden dc verlangde bewijzen 
van toegang, allen met het regt van introductie, 
aan het Archief der Maatschappij : Wijde Kapel-

les morgens róór neijen uur, steeg E 

te doen 
Lil , 
aan vi 

liefst 
agen. 

Amsterdam, 
Augustus 1807. 

lu naam van het Bestuur. 
De Üestuurder-Sekretaris , 

.1. II. L E L I M A N . 

FOLKERS & C ° , 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N U E 

PÏÏEMdÖ^lRETE-STöICÖlIPv.iLi-iTED. 
t o L O N D E N . 

Ransome's kunstzandsteen voor Bouw
kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , K A P I 
T E E L E N , CON'SOLEN, F R I E Z E N , enz.; alsmede 
V A Z E N , F O N T E I N E N , G E D E N K T E E K E N E N , 
S T A N D B E E L D E N , G R A F T E E K E N E N enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig; teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge 
geven, en naar over te leggen teekeningen prijs 
berekend cn orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tol restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de verbinding' dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiozelzure Kalk , die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. ls mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N , 
COTTA, K A L K - . PORTLAND-CEMENT-
T E R I N G , enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter 
van Steenkleuren zijn verschillende 
oplossingen verkrijgbaar. 

TERRA-
-BEPLEIS-

bekoiuing 
Kieurstof-
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WEEKBLAD voor ARCHITECTElf, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS & WERKBAZEN. 
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Mot medewerking van Dr. T. VAN DOKSBURGII, C. J. VAN DOORN, ». (iROTHK, J . II. I d i l J M A N , U. U N S E , S. E. W. ROORDA VAN EYSINGA, H . I'. VOGEL. 

O N T W O R P E N WATERLEIDING VOOR UK 
STAD GOTIIA. 

Op het oogenblik dat iu Nederland de alge
meene aandacht gevestigd is op dc wijze, hoe 
onze steden van zuiver drinkwater kunnen voor
zien worden. kan hel niet onbelangrijk worden 
geacht na tc gaan , wat in het buitenland voor 
het bezorgen van goed water gedaan wordt, 
lüj hel nagaan der onderstaande cijfers, gelieve 
uien echter daaraan le deuken, dat in 'l'huriugen 
een overvloed van water u i l frissche bergrivier
tjes voorhanden i s , en liet water, dat naar de 
sleden geleid wordt, tevens dienen moet tot 
besproeiing der straten, .schoonhouden van rio
len, het doen springen van fonteinen ; terwijl 
daarentegen iu Holland mei het ilrinkwuter 
moet worden omgegaan als op een schip in zee, 
en het karig slechts kan worden rondgedeeld. 

De stad Gotha, die ongeveer 17,000 inwoners 
telt , ligl \ \ kilometers N . N . O. van Georgen-
l l i a l , waar hel riviertje dc Leina uit het Tlin-
ringerwaldgebergte in het meer vlakke ge-
deelte van Thiiringcii treedt, welk riviertje (I a 7 
kilometers Z. W. van Georgenthal bij Tambacb 
iu het gebergte ontspringt en later langs Gotha 
noordwaarts naar de Nesse stroomt, die zich 
langs Eisenach met de Werru vereenigt. Op de 
kaarten vindt men de toppen van hel Thuringer 
wald van 2500 tot ruim .'{000 Parijsche voelen 
boven de zee (81'2 a 075 meters) aangegeven. 
In het dal der Leina vindt men : 
Itij Tumbilch , iu het gebergte 12U0 voet of 390 nieters 
., Georgenthal, begin der vlakte 1012 „ „ 329 
, Gotha gemiddeld 800 „ „ 200 „ 

De stad ligt echter tegen een heuvel ; het 
oude vrij hooge slot. ligt zeer hoog en domi
neert dc stad , zoodat men wel op BOO meters 
hoogte boven de zee zal moeten rekenen voor 
de bovenste verdiepingen van het slot. 

Na deze korte voorafgaande herinnering aau 
den toestand, deelen wij thans kort mede, wat 
in den gemeenteraad van Golha van 16 Augus
tus 1.1. is voorgesteld. 

Met den Engelschcn ingenieur Thomas Docwra 
iu Londen, bekend door zijne in den laatsten 
tijd aangelegde en goed werkende waterleiding 
in Leipzig , is de zaak der waterverversching van 
Gotha behandeld, en deze heeft een tweeledig 
project ingediend. Beide ontwerpen komen daarin 
overeen, dat in een reservoir van 150 voet 
lengte, 100 voet breedte en 14 voet diepte (') 
eene massa van 202,157 kub. voet water wordt 
verzameld, voldoende voor de behoefte van twee 
dagen, elke dag berekend op 100,000 kub. voel 
verbruik. Dit hoog gelegen reservoir moet hel 
water kunnen brengen tot in de daken der 
hoogst gelegen gebouwen, liet onderscheid der 
beide projecten bestaat hierin: dat in het eerste 

(') Wy hebbeu deze getallen niet iu meters overgebracht, 
omdat hel niet duidelijk blijkt of Kngelsehe voctcu lull 
U,3Uö of Kijnluiidsehe van 0,314 meters bedoeld ziju. 

project het water uit de Leina te Gotha zou 
worden opgepompt iu het reservoir, terwijl in 
hel tweede project het water derwaarts zou ge
leid worden van Tambacb af, door middel van 
ijzeren buizen van 10 duim (25 a 20 centime-
Iers) wijdte. Het verschil der beide projecten 
bestaat daarin, dal bij het eerste project de aan-
legkosten iets geringer, maar de exploitatie
kosten veel hooger zijn dan in het, iets duurdere 
tweede project, dat de meeste kans heeft van te 
worden aangenomen. Vooral hecht men er aan, 
dat het doel: bekomen van zuiver , friscb water, 
in het tweede project heter dan in het eerste 
bereikt wordt, liet bedrag der kosten is ge
schat op 400,000 thaler of f 700,000, daaronder 
begrepen dc afleiding uit de bron, die circa 

i het 

elden 

4500 meters bezuiden Tambach l igt . 
bouwen van kleine reservoirs aldaar. 

liet volgende middel tot bekoming der 
is aan het stedelijk bestuur voorgesteld. 

Er wordt eene vennootschap gevormd , met een 
kapitaal van '(00,000 Thaler. De stad Gotha 
neemt daarvan ' / , of 75,000, de domeinen-kas 
van het hertogdom ook ' / , of 75,000; de res-
teerende 150,000 blijven voor algemeene inschrij
ving beschikbaar'. De ontbrekende 100,000Tha
ler worden geleend tegen 4 pCt. De stad en 
de domeinen-kas zien al' van elk dividend, zoo
lang de andere actie-houders minder dau 4 pCt. 
trekken. Worden de dividenden grooter, dan 
wordt een gedeelte der inkomsten tot aflossing 
a pari bestemd. Na volledige aflossing wordt 
de vennootschap opgeheven , eu blijft de stad 
eigenaar der aangelegde werken. 

Deze voorstellen zijn thans iu handen eener 
commissie, die daarover verslag zal uitbrengen. 

De gezamenlijke lengte van de bochl 
M . , verdeeld als volgt: 
200 meters straal over 300 , o . M . lengte 
500 » » 
500 
300 
500 
350 

» » 5 2 , 3 U 

» » 2 8 5 , ( , 
» 4 9 5 „ , 

» » 207, 3 a 

» » 173,40 
Rechte vakken. 

I 574. 

1575,, M . 

STEILE SPOORWEGEN. 

In de prille jeugd van de locomotiefbanen 
werd als grens voor de klimmingen gesteld 10 
millimeters per meter ol' '/ion-

Langzamerhand klom zij tot 25 millimeters 
per meter of II 

Ziehier eenige voorbeelden van de steilste we
gen dezer soort. 

De lijn Enghion-.Moiilinorency heeft klimmingen 
van 45 iu. M . per M. of 1/ 

Zij is lang 2872 J l . en stijgt bijna onafgebro
ken , met uitzondering van een horizontaal vak 
van 150 M. aan het eene uiteinde en een van 
153,| II. aan het andere. 
Klimmingen van (l,„1B M. „f •/„over392,,, M. 

'lm .. Won „ 0*im, 
0,01?.', • 
O-er, , 

I . vuam M . 
881, 

3113 111 

Va 
' ; „ . . i o 3 7 . i 8 

I liii'izontidc dorpels . . . 

Gezamenlijke lengte . . 2872,, 0 M . 
De lijn stijgt tusschen Enghien cn Montmorency 

00 M. en dc gemiddelde klimming tusschen de 
twee station- bedraagt 0. 0 . ,-, of. . . . < / 8 

. . . 1297,, a 

Gezamenlijke lengte . . 2872, t M. 
De bochten en rechte vakken staan dus in ver

houding tot de geheele lijn als 0 , „ en 0 , 4 s . 
Op dc Bourbonnaislijn in'Frankrijk v indt men 

hellingen van 10 , 11 , 12. 19 en 20 m. M. per 
M. cn bochten met stralen van 400 tot 2000 M. 
Het maximum kl imming, dat bij de baan vau 
Arvant naar Lo t , in Cantal, werd toegelaten, is 
30 in. M . of ' / , , . De spoorweg in het indus-
rieelc .lura-ilepartenient heeft over ongeveer 28 
kilometers lengte hellingen van 24 tol 27 milli
meters ( ' / , , tot ' / , . ) cn de kleinste straal is 
500 meters. 

Op dc baan tusschen Peco, en Saint-Germain 
komt eene helling van (),,,, • M. ( , / 1 9 ) voor, 
maar met bochten van grooten straal. Deze baan, 
die sinds veertien jaren volgens hel atmospheri
sche stelsel werd geëxploiteerd, heeft uu tender-
locomotieven van de Compagnie de l'Ouest, die 
met eene gemiddelde snelheid van ongeveer ito 
kilometers in het uur treinen van 12 wagens 
sleepen. 

In Oostenrijk: Scunnering (Weenen-Triëst) , 
sterkste steiging 0 O L S ('/4 0) en daarin bochten, 
niet beneden dc 285 M . straal over eene groot
ste bochtlengte van 385 M . (volgens andere op
gaven 0 0 0 Eng. voeten straal). Saksisch-Beier-
sche haan (Neiieuinarkl-Marklschorgast) 0 , M | ('/to) 
over 1780 M. lengte, kleinste straal in bochten 
438 M . 

In Italië (Turijn-Genua) dicht voor den tunnel 
dooi' de Apennijnen 0,0:,.-, ('/'ia), in den tunnel 
zeiven 0,osa (Vis). De kleinste bocht is . ' 100 M . 

Bij de Mont-Cenis-baan: hellingen in deu tun
nel O,™ tot 0,tit M. ('/«o tot Vit) en bij de opi>-
ningen 0 , 0 M (V10) aan de Fransche , 0,o.ui M. (';,.:) 
aan de Italiaansche zijde. Dc tijdelijke spoorweg 
over den berg niet Fell's middels! tal en hori
zontale raderen is nog veel steiler. 

Dc sterkste hellingen op de Engelsche lijnen 
bedragen 30 tot '.i'J iu. M. ('/.,., tot '/ÏOO " ' ' 
Zuid-Devou-lijn echter heelt afwisselende klim
mingen vau 25 tot 36 m. M. 
nabijheid van Oldham. 

In Amerika komt op de 
over hel Alleghany-gebergto 
0,o« ( ' /«) over (waal 
bochten van 180 mete 
is slechts lijdelijk in afwachting van de voltooiing 
eener tunnel; hetzelfde geldt voor een ander ge. 
deel te van deze lijn met zigag vakken van 0 , U 8 

tot 0,07 (Vu lol '/,,) klimming en stralen van 

,11 lol de 

Ballimore-Ohiobaan 
eene helling van 

kilometers lengte met 
; straal voor. Maar zij 
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90 meters. Op de Virginia-centraalbaan (') is 
eveneens slechts tgdelijk een vak, lang 0900 
meters, meer of min bochtig, met hellingen tus-
schen ü , „ , en (>.„,, ('... en ',.,). De passage 
over den bergrug /.elven heeft over ongeveer 
een' kilometer lengte, deels recht, deels in 
krommingen van 170 meters en meer straal, 
bellingen van ü , M s (',,,)• °1' , | H overige gedeelte 
bedraagt de klimming, ook in de bochten 

0 , M I C V ' t • „ •. r 
Op de Don-Pedro-baan in Brazilië i s , in al-

wachting, dat een tunnel gereed zal zijn, eveneens 
een tijdelijk vak ontworpen van 0 , „ l t ( ' / ,„) stijging 
met krommingen van 70 meters straal. Op de 
Tabor-baan iu Chili is de grootste helling '/441,', 
en de kleinste straal 004 Eng. voet: op Ceylon 
' / , 5 en 660 Eng. voet, op den Bhore Gant , in 
Bombar, V IT en 1000 voet. 

Op de Eiighien-Muiilinoreiicy-baan (zie boven) 
loopen de wagens met eene snelheid van 25 
kilometers in het uur. Op den '25-*» Juni werd 
een proeftocht gedaan. De trein bestond u i t : 

a. eene machine van de Noordbaan X" . •>.>'! 
voor sterke hellingen, met 4 gekoppelde assen , 
wegende in dienst ongeveer 35 tonnen; 

6. een' trein van 05 tonnen. 
Nemen wij de volgende cijfers voor den weer

stand aan: 
Wrijving •"> kilogr. per ton. 
Helling van 0,„,r, M , te weten 

1 kilogram per in. M. 45 » » » 
Weerstand in eene bocht 

van 300 M. straal. . . 5 » 
Te zamen 55 kilogr. per ton, 

zoo geeft dit bij 100 tonnen treingev icht 5500 
kilogrammen noodige trekkracht, weshalve de 
adhesie of aanklemming, bij 35 tonnen gewicht 
van de machine '/• tot 'h moest bedragen. 

Deze proeftocht had plaats bij schoon weder, 
en aanhoudende herhalingen hij regen hebben 
ook bevredigende uitkomsten opgeleverd. 

De voortbrenging van stoom was zoo toereiken
de , dat de machine van Petict ook over een 
vak van meer dan 3 kilometers lengte zou heb
ben volstaan. 

Het gewicht van de machine is '280 kilogr. 
per vierk. meter verhittingsóppervlakte. Haar 
groot vermogen berust op den geringen afstand 
tusschen de raderen (de afstand tusschen de 
uiterste assen is 3 , , , meters), de koppeling van 
alle assen en de groote verhiltings-oppervlakte 
(123. 6 B vierk. meters). 

De afstand wordt afgelegd opwaarts in 7, af
waarts in 8 minuten. 

Te l.uik worden in de werkplaatsen van Saint-
I.éoiiard voor de ijzerbaan van Alar del Hey naar 
Santander locomotieven volgens het stelsel van 
Vaessen gebouwd, die, benevens haar eigen ge
wicht, '200 ton over hellingen van '/se. met eene 
snelheid van twintig kilometers in het uur en 
door bochten van 300 meters straal moeten ver
voeren. Het beweegbaar voorstuk kan uiet alleen 
in eene bocht den straal volgen, maar ook eene 
zijdelingsche beweging, loodrecht op de as van 
den ketel, aannemen. 

De gezamenlijke vei hitlings-oppervlakte bedraagt 
138.51 vierk. meters, de normale stooindrukking 
8 dampkringen, de middellijn van den cilinder 0,t,u 

meter, de slaglengte of zuigerslag 0,Ci M. en de 
middellijn van het drijfwiel 1,-. M. 

Er zijn naar dit stelsel zoowel personen- als 
goederen-locomotieven gebouwd. 

(Oryun f. tl. /•'. tl. E.) 
Berichten en mededeelingen. 

B U I T E X L A N D. 
— Te Berlijn zal een aquarium worden ge

bouwd naar de nieuwste en beste wetenschappe
lijke en financieels beginselen. Dat aquarium zal 
grooter ziju dan die van Londen, Parijs of Ham
burg , en doctor Alfred Brel i iu , bekend door 
zijne werken over de dierenwereld, staat aan 
het hoofd der onderneming. Juisl toen de Luxein-
burgsche quaestie een dreigend aanzien kreeg, 
circuleerden te Berlijn de lijsten ter inschrijving, 
voor die zaak, maar in spijt daarvan bedroe
gen de inschrijvingen in weinige dagen meer 
dan 80,000 thaler. Thans is een der eerste 
bouwkundigen met den aanleg belast, en doctor 
Brehm schrijft naar alle einden der wereld, om 
zeldzame bewoners voor ziju nieuwen water
tempel machtig te worden. 

Ik lieriuuer mij eeu» gclczcu le hebbeu iu Je Annates 
Jn mines (r la!i4 . d»t er bij eeue vul. de ïc lijdelijke bullen 
zdls hilluuien vun ' / , , geduld nurdeu. 

— Dc lang besproken quaestie, een spoorweg 
over de Alpen , van Zwitserland naar I ta l ië , 
schijnt hare oplossing nabij. Van de drie voor
gestelde routes, de St. tiothard, de Splügen en 
de Luckiuaijer-lijn , is de eerste de koitste, maar 
vindt de derde, om lokale redenen, in Oenève en 
het geheele kanton St. Hallen de meeste voorstan
ders. De gemeenteraad van Oenève heeft intusschen 
voor de uitvoering van een lier drie ontwerpen 
eene subsidie van 0 millioen lire toegezegd, 
welk plan dan ook mocht gekozen worden. Wan
neer ook van de zijde der Zwitsersche regeering 
zulk eene oplossing der quaestie mocht worden 
aangenomen — en er bestaat reden dit te mogen 
verwachten — dan bestaan er geen beletselen 
meer tegen de keuze van een plan, en eeu 
Zwilsersch-Italiaansi he spoorweg zou na eenigen 
tijd een fait accompli ziju. De weg over of lie
ver door den St. (iothard zal de boring van een 
tunnel van 14,800 X . ellen noodzakelijk maken: 
maar ook dit is hij het gebruik der werktuigen, 
voor de doorboring van den Mont-Cenis uitge
dacht , slechts eene ondergeschikte quaestie. 

Uit Susa wordt bericht dat de eerste locomo
tief, eenen trein met 47 reizigers slepend , den 
26*" dezer van Saint Michel over den Mont-Cénis 
te Susa is gekomen. 

Den 24*™ dezer is de spoorweg over den Bren
ner, die Bolzano met Innspruck verbindt . voor 
het publiek geopend. 

— Omtrent den linanciëelen toestand der maat
schappij voor de doorgraving der landengte van 
Suez, worden in de JV. Holt. Cl. de volgende 
opgaven verstrekt: De ontvangsten waren: aan 
maatschappelijk kapitaal '200,000,000 fis. Aan 
kapitaal, verkregen duor den verkoop van gron
den enz. , bij de uitvoering van het werk 
100,000,000 fis. Totaal in ontvangst 300,000,000 
frs. Dc uitgaven, gedaan of nog te doen ten 
behoeve van de doorgraving van het kanaal, be
droegen '200,000,000 frs.; de kosten van oprich
ting of onteigening van terreinen , gehouwen of 
nog op te richten gebouwen rondom het mari
tieme kanaal (10,000 hectaren) 100,000,000 l i s . , 
totaal 300,000,000 frs. Tol bestrijding der kos
ten, die nog moeten gemaakt worden van afliet 
huidige oogenblik tot het einde van het werk iu 
1808, is voorhanden een actief van 111 millioen 
(waarvan 50 millioen als saldo der indemniteit 
van het egyptisehc gouvernement): maar aange
zien dit actief niet onmiddellijk beschikbaar i s , 
heeft de algemeene vergadering goedgekeurd, 
eene leening te sluiten vau honderd millioen l i s . , 
die zal gewaarborgd zijn door eene eerste hypo
theek, niet alleen op het eigendom, maar ook 
op de inkomsten van het maritieme kanaal, en 
bovendien op de waarde der bouwterreinen , die 
thans geschat wordt op minstens 300 millioen. 

— De heer Gamier , architect van het nieuwe 
operagebouw te Parijs , heeft voor dit werk 30,000 
plannen en détail-teekeningen moeten maken, 
die, naast elkander gelegd, twee maal den weg 
van Parijs uaar Versailles zouden beslaan. Voor 
deu inwendigeil bouw moeten nog 10.000 teeke
ningen gemaakt worden. 

B I N N E N L A N D . 

— Z. M. heeft ingesteld eene commissie aan 
welke zal zijn opgedragen der regeering te dienen 
van advies omtrent het stellen van regelen bij 
de wet, aangaande de verdeeling der lasten voor 
gewoon en buitengewoon onderhoud der zeewe
ringen van de calaiiiiteuse polders in Zeeland , 
en omtrent h i t brengen van waterschappen in 
den toestand van calaiuiteus en bet bevrijden uit 
dien toestand; eu bepaald dat die commissie zal 
zijn samengesteld uit de heeren: mr. (I. de 
Vries A z . , lid van den raad van state, president; 
J. Kransen van de Putte, lid van de eerste kamer 
der staten-generaal: mr. E. du Marchie van 
Vooi tliuijsen . lid van de twee kamer der .staten-
generaal; J. A. Beijerinck , inspecteur van den wa
terstaat; P. Caland, benoemd hoofdingenieur van 
den waterstaat; mr. B. C. Cau, lid der Staten 
vau Zeeland, leden; en mr. S. van der Swaluie, 
griffier der staten van Zeeland, tevens secretaris. 

— Bij koninklijk besluit van 18 Juli 1807, 
i i " . 46 , is op het verzoekschrift van de heeren 
K. C. Zillesen en S. Meniles da Costa, beiden 
wonende te Amsterdam, de eerste als president 
van den raad van bestuur en de laatstgenoemde 
als administrateur der naamlooze vennootschap: 
«Nederlandsche Bouwmaatschappij" , gevestigd te 
Amsterdam, goedgekeurd de acte, houdende wij
ziging der statuten van die vennootschap. 

— Men leest in de Arnh. Cour. liet navolgende, 
aan een particulier schrijven ontleend : 

•Ala aandeelhouder der atlantische telegraaf-
maatschappij krijg ik natuurlijk ook de officiëele 
stukken, die op den toestand enz. der maatschappij 
betrekking hebben. In het verslag der directeu
ren van de Anglo-American Telegraph Company 
(Limited) vind ik het volgende aangaande de op
brengsten der heide kabels. Het verslag ontving 
ik dezer dagen; de cijfers zijn dus de jongste, die 
wij bij mogelijkheid kunnen bezitten. 

Opbrengst der kabels aan de Anglo-American 
Telegraph Company tusschen Valentin (Ierland) 
en Newfoundland (*). 

Opbrengst per dag van '28 Jnlij tot 31 October 
1800 (tarief jf. '20 voor '20 woorden). «t 520.0.0 

Opbrengst per dag van 31 October 
1806 tot31 Januari 1807 ( ta r ie f -«10 
voor '20 woorden „ 485.0.0 

Opbrengst per dag van 31 Januari 
tot 30 April 1807 (tarief als boven; » 040.0.0 

Opbrengst per dag gedurende de 
maand Mei 1807 (tarief als hoven) . » 702.0.0 

Opbrengst per dag gedurende de 
maand Juni 1867 (tarief'als boven) . » 722.0 0 

Gemiddelde opbrengst per dag 
van '28 Juli 1800 tot 31 Mei 1807) . ,. 559 0.0 

Gemiddelde opbrengst per dag 
van '28 Juli 1800 tut 30 Juni 1867 . » 571.0.0 

Men kau licht uit deze tabel opmaken, hoezeer 
de opbrengst zoude zijn aangioeid , indien de 
Atlantic Telegraph Company in het voorstel der 
Anglo-American 7'. C. — om namelijk bet tarief 
van 10 op 5 p. st. te brengen — had bewilligd. 
De zuivere winst bedroeg op 30 Juni j l . , niet
tegenstaande bet hooge tarief, plus minus 
dC 180.000 

Rotterdam. De heer C, B. van der Tak. 
directeur der gemeentewerken te Botterdam, is 
iu de jongst gehouden algemeene vergadering der 
Akcademie van beeldende kunsten en technische 
wetenschappen benoemd lot lid van verdienste 
dier instelling, als hulde voor zijne goede zorgen 
bij den opbouw van bet Museum Boijmans. 

Rotterdam. Wij ontleenen het onderstaande 
aan hel verslag der Academie van beeldende 
kunsten en technische wetenschappen te Rotter
dam over het saizoen van 1866—'07. 

Even als in vorige jaren werden drie zittin
gen gehouden tot het inschrijven van leeilingen. 
Den leerlingen van afd. B . die voor de eerste 
maal de lessen wenschten bij te wonen en daarom 
vooral' bet vereischte toclatings-cxnmcu moesten 
afleggen , werd daartoe op '21 en 22 September 
gelegenheid gegeven, waarvan de uitslag was 
dat op '21 September werden toegelaten 48 
leerlingen, afgewezen 1 1 ; op 22 September wer
den toegelaten 38 leerlingen, afgewezen '22. 

In het geheid waren voor beide afdeelingen 
ingeschreven 628 leerlingen , hiervan algewezen 
3 3 , blijft 595. Bij en zeer kort na het aan
vangen van den cursus op I October werden 
nog ingeschreven '20 leerlingen, die door ziekte 
of andere wettige verhinderingen buiten staat 
waren geweest zich op de bepaalde dagen te 
laten inschrijven, waardoor het cijfer der inge
schrevenen tot 015 klom. Door ziekte, vertrek 
naar elders en andere aan het Bestuur onbekend 
gebleven redenen, zijn van dit cijfer 45 leerlin
gen niet opgekomen , waardoor alzoo deze cursus 
eigenlijk niet 570 leerlingen is aangevangen en , 
op enkele kleine uitzonderingen ua . geregeld 
voortgezet. 

lu het personeel der leeraren en onderwijzers 
heeft dit jaar geen verandering plaats gehad. 
Alleen is meu den onderwijzer in liet meetkun
stig ornameiit-teekenen, den lieer W. Stok, dub
bel dank schuldig voor de bereidvaardigheid eu 
den ijver waarmede bij bij eeue tijdelijke afwezig
heid van den heer W. C. van Goor , onderwijzer 
iu de waterbouwkunde, het onderwijs iu dat 
leervak op zich heeft genomen. 

Even als iu het vorig jaar is cr iu dezen cur
sus geen onderwijs in de geschiedenis der bouw
kunst en in het teekenen in de ruimte gegeven. 

De heer .1. I'. Metzelaar, vroeger leeraar in 
het eerste vak , zag zich ook dit jaar daartoe 
niet iu de gelegenheid , dewijl zijne tegenwoor
digheid , even als die van den heer van Goor, 
bijna voortdurend bij den aanbouw der lokalen 
voor Nederland bij de wereldtentoonstelling te 
Parijs werd gevorderd. 

(') De subsidie door de A ' e i c - York , Seicfound-
land anti London Telegraph Company aan de 
A . A . T. C. te betalen (JC 25.000 per jaar) is 
hier niet medegerekend. 

Voor het teekenen in de ruimte ontbrak een 
geschikt lokaal met amphitheater, welk gemis, 
gevoegd bij zooveel andere gebreken in de leer
zalen en waarop in vorige verslagen met zooveel 
ernst en nadruk is gewezen , in het belang van 
het onderwijs reikhalzend naar verbetering doet 
uitzien. 

Wij verwijzen naar het verslag, ten aanzien 
van liet onderwijs in ontleedkunde, boetseren, 
ornament teekenen enz. en stippen omtrent het 
onderricht voor bouwkundigen het navolgende aan: 

In de beide onderste klassen van het rechtlij-
nig-teekenen bepaalde zich het onderwijs , dat 
aan 41 leerlingen ^gegeven werd, tot het con-
strueëren en teekenen van eenvoudige mcetkun-
tige figuren en werkstukken. Vervolgens werden 
houtverbanden en eenvoudige bouwkundige een
heden en eenvoudige machinen-deeleii geteekend. 

In klasse III B 2 afd., waaraan 30 leerlingen 
deelnamen aan het onderwijs, bepaalde het zich 
tot het teekenen van deuren, deurkozijnen, lijsten, 
standvinken , lantaarns, lichtkozijnen, steek- en 
spiltrappen. 

lu klasse HI B'2 afd., werd aan '22 leerlingen 
onderwijs gegeven in het teekenen van gewone 
en Engelsche trappen en het uitslaan van zomer
en andere woningen. Het ouderwijs in klasse IV 
B werd voor de 20 leerlingen , die daarvoor waren 
ingeschreven, in drie afdeelingen gesplitst: 1°. in 
de 1 afd. werdeu door 3 leerlingen teekeningen 
vervaardigd naar détails van Grieksche monumen
ten; 2". in de '2 afd., waaraan 5 leerlingen deel
namen , werden ontwerpen en teekeningen ge
maakt van verschillende soorten van bekappingen 
voor burger woonhuizen, alsmede ijzereoustrurtiëii, 
geteekend voor breede gebouwen en iu détails 
voorgesteld: terwijl in de 3 afd. 12 leeilingen 
zich oefenden in het teekenen en samenstellen van 
verschillende soorten van trappen niet gebogen 
kwartiei hoornen eu keepboomen, henevens den 
uitslag der vereischte mallen, zooals die voor dc 
practijk noodzakelijk zijn. 

Voor klasse V B, waarvoor zich 9 leerlingen 
hadden doen inschrijven, bepaalde zich dezen 
winter het onderwijs tot bet ontwerpen , volgens 
opgegeven programma, van een burger woonhuis 
met pakhuis en kantoren en de daarbij behoo
rende constructie-teekeningen van bindingen . 
muren, kelders, trappen, kappen enz. lu klasse 
VI B werd door 3 leerlingen het progianima 
beantwoord van een museum voor oudbeden . 
met al de daarbij behoorende constructie- en 
détail-teekeningen. 

Door twee leerlingen dezer klasse is ook nog 
het ontwerp gemaakt eener villa en door een 
dezer nog bovendien verschillende construction 
voor houten en ijzeren standvinken. 

Het verslag beval verder eene beschrijving der 
kunstbeschouwingen, van de gehouden tentoon
stelling van schilderijen), den staat der finuncioen 
en de veranderingen in het bestuur en de ver
schil lende commissien. 

— Zoo als men weet, wordt er druk gewerkt, 
om water in het kanaal Apeldoorn—Dieren te 
verkrijgen. Daar echter na het afwerken der 
eerste aanbesteding, de gegraven sprengen (bron
nen) tusschen Apeldoorn en Beekbergen geen wa
ter gaven , is men begonnen de bronnen te ver
broeden en te verdiepen. Dit werk nadert thans 
zijue voltooing, en schijnbaar is de uitslag heter 
dan de eerste maal, want hel geeft veel water, 
zoo veel zelfs, dat de aannemer het water moet 
afleiden van de beek, die het naar het kanaal voert, 
omdat de papierfabriek Kaisersmolen op deze beek 
al het water niet verwerken kan. Evenwel vreest 
uien nog, dat deze toevoer van water van kor
ten duur zal zijn, omdat hel geen welwater is 
en slechts uit de omliggende hoogten zakt. In 
de bronnen te Oosterhuizen beeft men reeds meer
malen water [gehad, doch telkens heeft het op
gehouden te vloeien, doordat men de wel niet 
had gevonden. Echter graaft men reeds verschei
dene voeten diep. 

Arnhem. Naar wij van goedei hand vernomen , 
is onze geachte medewerker, de heer architect 
J. II. Leliman, secretaris van de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst, Voorzitter-hono
rair van de vereeniging Architecture et Amicit ia, 
Bestuurder-honorair van de Ambachtsschool te 
Amsterdam , honorair lid der Academie van schoone 
kunsten te stechelen, van de koninklijke veree
niging van architecten te Portugal, van de ko
ninklijke Academie van beeldende kunsten te 
Amsterdam, van de vereeniging voor archeologie 
in het Groothertogdom Limburg enz. enz., door 
Zijne Majesteit den Koning van Portugal benoemd 

tot Ridder van de Christusorde. Wij verheugen 
ons dat aan den heer Leliman deze onderschei
ding door een zeer kunstlievend vorst is toe
gekend geworden. 

Als wakker, opofferend en onafhankelijk strijder 
voor waarheid en recht in de bouwkunst, was 
den heer Leliman vóór twee jaren reeds de eer te 
beurt gevallen door de koninklijke vereeniging 
van architecten in Portugal, opgericht te Lissa
bon , tot haar honorair lid en correspondent te 
worden benoemd, en zijn wij wel ingelicht, dan 
bleef hij aan de werkzaamheden dezer vereeniging 
niet vreemd. Bovenstaand bericht zal met vreugde 
worden vernomen door allen, die in Nederland 
den heer architect Leliman kennen en achten. 

— Bij de derde inschrijving is de ophouw van 
het stationsgebouw alhier aangenomen door de 
heeren E. Wansink en C. Bosman voor eene 
som van /' 188.050. Naar wij vernemen zal het 
gebouw alsnu volgens het oorspronkelijk plan ge
maakt en niet gepleisterd wordeu. 

Z a l t B o m m e l , 23 Aug. Door den voortdurend 
hoogen waterstand zijn de werkzaamheden voor 
de spoorwegbrug over de rivier de Waal alhier 
niet zeer gevorderd. De druugmaling van de 
kleikist waarmede de stroompyier X is voorzien , 
ging met veel krachtsinspanning gepaard, zoodai 
men na aanwending successievelijk van drie cen-
trifugaal-pompen, nog genoodzaakt was eene tweede 
kisting tegen de eerste te plaatsen. Nadat deze 
pompen drie weken gewerkt hebben , en de ope
ningen in de beide kleikisten aanhoudend gedicht 
weiden, heelt men gisteren morgen met het leg
gen van de eerste laag van dien stroompyier 
kunnen beginnen. 

De arbeid aan den stroonipijler VIII wordt niet 
kracht voortgezet en deze is genoegzaam opge
metseld, zoodat, bij onverhoopte was van het 
water, daarmede kan worden voortgegaan. Het 
werk van den landpyTer V I , waarmede men, 
door den hoogen rivierstand , het meest ten ach
teren was, wordt steeds voortgezet. Met het 
leggen der kribben beneden de spoorwegbrug is 
men begonnen , cn wel op den noordelijken oever, 
alwaar reeds een zinkstok voor de krib is gezon
ken , terwijl men zich niet het aanvoeren van 
zand op dien oever voor de ophooging en hel maken 
van den dijk van het rechter landhoofd naar den 
Noorder Waaldijk steeds bezig houdt. Aan de baan 
liouimel-llcdel is men bezig met het maken van 
eene hulpbaan, van af de rivier tot den Zuider-
Waaldijk, dienende tot het aanvoeren van het 
beuoodigde zand , zoo ook met den aanleg van 
een dijk om bij het werk aan de poort op deu 
Waaldijk de passage niet te belemmeren. Met 
het beheieu der palen voor de eerste brug dier 
baan gaat men ijverig voort. 

Wij vernemen dat over de opening van 150 el 
der spoorwegbrug te Culenborg de onderleggers 
van den metalen bovenbouw reeds zijn gelegd. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur! 

In No. 33 (2' jaargang) van uw geëerd week
blad las ik een ingezonden stuk], geteekend A. 
De steller van dit stuk schijnt zich te ergeren 
aan de veelheid en soort van kennis, welke ge
vorderd worden van hen, die naar de betrekking 
van opzichter bij 's Rijks waterstaat dingen, en 
daartoe na voorafgaand vergelijkend examen be
noemd worden 

De heer A. zegt, en ik beaam de waai hei.I 
van dit beweren: «liet Rijks belang brengt mede, 
dat een oplichter practisch is" enz. liet komt 
er maar op aau te bepalen wat men onder dat prac
tisch zijn verstaan moet. — De vraag, welke de 
Heer A. als conclusie zijner voorafgaande rede
neeringen stelt, luidt: »Is dat niet de jongelui 
plagen zonder nuttig doel" enz. 

Vooreerst verdere gevolgtrekkingen uit die 
vraag daarlatende, besluiten wij uit dezelve, dat 
ook de Heer A. met mij van gevoelen i s , de 
opzichters en de daarnaar dingenden zijn jonge
lieden. 

Het blijkt ook, dat van het meerendeel van beu, 
die in den laatsten tijd werden aangesteld, slechts 
weinigen den twintigjarigen leeftijd overschreden 
hadden. 

Vragen wij nu eens gemoedelijk. Wat is de prac
tische vorming bij jongelieden van dien leeftijd 
iu het algemeen, en dus uitzonderingen daar
latende.' — Een enkele moge de uitvoering van 
eenig beleekenend werk hebben bijgewoond, en 
daarbij in eene betrekking zijn werkzaam geweest, 
welke hem iu de gelegenheid stelde zijne aan

dacht te vestigen op meer dan de deur of het 
raam enz., dat hij te bewerken had : op de laag, 
die hij hielp metselen enz., ten minste voor zoo
veel als noodig i s , om hem tot practisch op
zichter te vormen , het meerendeel zijn eenvou
dig werklieden wier practische kennis niet veel 
meer is dan de behandeling der gereedschappen, 
welke zij bij hun handwerk gebruiken. Verre
weg het grootste gedeelte van de jongelieden, 
die hier in aanmerking komen, zijn aan hunne 
werkbank gekluisterd , en moeten arbeiden pour 
vivre. Zi j , die dit niet behoeven, beoogen met 
dien arbeid een ander doel, en gaan eenen ge
heel anderen weg, dan die, welke hen tot de be
trekking van opzichter voert. Zij worden aan
nemer, werkbaas, enz. De betrekking van op
zichter bij 's Rijks waterstaat levert te weinig 
gunstige vooruitlichten op, dan dat de zoodani-
gen daarnaar sterk zouden aiubiëeren. — En 
waarlijk deze hebben gelijk. 

De practicus, die volgaarne naar die betrekking 
zal willen dingen, wil ik mij eens in een meer 
bepaald voorbeeld voorstellen. Ik kies daarvoor 
een enkel persoon uit de meest talrijke cathego-
rie van werklieden , zooals de heer A . die voor 
candidaat-opzichters verlangt, namelijk een tim
merman. Gewoonlijk heeft deze gewerkt bij een 
werkmeester, wiens werkkring het bouwen en re-
pareeren van woonhuizen is. Ik neem aan dat 
onze timmerman zich op den bovengestelden leef
tijd tot een voldoend werkman heeft weten te 
vormen eu toegerust is niet de theoretische ken
nis, zooals deze gewoonlijk bij die practicii wordt 
aangetroffen. Ik ga zelfs eenige voetstappen verder 
en veronderstel dat onze werkman eenigszins be
kend is met de meetkunst, doch dat hij deze 
heeft aangeleerd op de wijze, zooals de heer A . 
die schijnt te verlangen, namelijk, zonder zich 
immer met de bewijzen te bemoeien, en dus op 
de wijze als men de papegaai spreken, en het 
hondje opzitten leert. 

Ik vraag nu: is deze persoon, — eu beteren zijn 
uitzonderingen, — een ideaal voor een opzichter 
van 's Rijks waterstaat. Zal die practicus bijv. 
als dagelijksch opzichter met zoo bijzonder veel 
vrucht den bouw van eeue brug of sluis bestu
ren.' Ik betwijfel dit en zulks niet op enkele 
speculatieve gronden , maar op dezulke, die mij 
bij ondervinding bleken juist te zijn. De langs 
dien weg verkregene kennis is inderdaad zulk 
een gering kapitaal, dat daarmede stellig woe
ker moet gedreven worden , om eenige bedui
dende winst af te werpen ; doch dan een woeker 
van geheel ander allooi dan die, waarop de heer 
A. in zijn opstel met de daarin doorstralende 
geestdrift voor die degelijke keunis.'.' het oog 
heeft. 

Wat beteekent meetkunstige kennis, genoeg
zaam, om de noodige berekeningen voor eene 
triangulatie te kunnen maken, wanneer deze 
verkregen is langs een' weg, die tot bet besluit 
voert, dat het bewijs van eene zeer elementaire 
stelling der meetkunst niet noodig is en evenmin 
om zich op redelijke gronden te overtuigen van 
de waarheden, die men als regels toepast; die 
ons er toebrengt, om op vrij schoolvossigen toon, 
dit uit pedante onkunde schoolvosserij te noemen. 

De kennis der geschiedenis, waarop eene der 
tirades van den Heer A schijnt te doelen, wordt 
van den opzichter niet gevergd , ten minste iu 
geene meerdere male dan bet gewone en alledaag-
sclie schoolonderwijs die van zelve geeft. H i j , 
die den loop der rivieren in ons vaderland heelt 
bestudeerd met het doel, om een helder overzicht 
te verkrijgen over de ontwerpen ter verbetering 
onzer strooineu, en niet weet dat Doesburg aan 
den rechteroever van den Usel ligt , noem ik 
rondweg een ezel. Welken naam men moet ge
ven aan hem, die van een aan de schaafbank 
gevormd opzichter van even twintig jaar bemoei
ingen wil opdragen bij bet ontwerpen van ver
beteringen aan onze rivieren, wil ik liefst on
beslist laten. 

Ik geloof te moeten aanmerken, dat de lieer A. 
zich van den opzichter van 's Rijks Waterstaat 
een verkeerd denkbeeld vormt. Die opzichter is 
geenszins iu zijne betrekking gelijk te stellen met 
een dagelijksch opzichter over een speciaal werk 
of eenig onderdeel vau dit. De ingenieur, wien 
hij ten dienste staal, moet iu hem een persoon 
vinden , aan wien hij eene nog al beteekeueiide ver
scheidenheid van werkzaamheden kau opdragen, 
ten einde zich al die gegevefls te verschaffen, 
welke hij noodig heeft lot bel samenstellen der 
ontwerpen. De opzichter moet out die gegevens, 
voor zoover het verkrijgen daarvan zijne taak is , 
te verzamelen en om iu dezen noch le veel noch 
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te weinig te doen, met duidelijkheid kunnen over
zien wat men in hoofdzaak mei dat ontwerp wil 
en wat hiertoe noodig is. De kennis van of be
drevenheid in eenig handwerk is bier zeker in 
vele gevallen nuttig en daarom geenszins te ver
werpen , doch daarom op verre na nog geene 
hoofdzaak; en er worden tot de bruikbaarheid 
in dit opzicht zaken vereischt, die waarlijk in de 
lade van de schaafbank niet weggesloten zijn. 

Men wane niet dat ik iets zoude willen afwijzen 
op de waarde der bij ervaring verkregene tech
nische kennis, doch, j a ! ik ontken ten sterkste 
dat technische bedrevenheid in eenig handwerk 
en bouwkundige practijk synoniem zijn. Het groote 
verschil tusschen deze twee zakeu voorbij te zien, 
geeft aanleiding tot den strijd tusschen theorie 
en practijk, die dagelijks wid minder wordt, 
doch nog steeds blijft voortduren. 

De technische bedrevenheid is stellig eene aan
beveling voor ben, die als tijdelijk opzichter bij 
de uitvoering van eenig werk willen dienen. Daar 
kau eeue loinparatieve specialiteit nuttigen noodig 
zijn: doch de opzichter van 's Ifijks Waterstaat 
behoeft mijns inziens eene te veelzijdige oordeel
kundige algemeene kennis over cle werken, die 
aan zijne zorg zijn toevertrouwd , of voor wier 
ontwerpen hij cle bouwstoffen moet versameien, 
om van hem eene dadelijke bedrevenheid te vor
deren in alle daarbij betrokkene handwerken. 

Dat nu eeue practische- vorming gevorderd wordt, 
om tol opzichter te worden aangesteld; dat de 
bijzondere kennis van en bedrevenheid in eenig 
handwerk, tot de bouwkunst in betrekking staande, 
de voorkeur bij de keuze der aan te stellen 
personen geeft, blijkt voor ieder, die zich de moeite 
wil geven het programma voor het vergelijkend 
examen dier opzichters in te zien ; en tot gerust
stelling van den Heer A. kat) i k , bij ervaring 
hiervan verzekerd zijnde, voor stellig verklaren, 
dat van «urn aantal jongelieden , die onder mijne? 
leiding tot opzichters zijn opgekweekt en bij ver
gelijkend examen biertoe benoemd zijn, het juist 
hunne practische kennis was, welke hun die 
onderscheiding verschafte. Het hangt veel af van 
de wijze waarop, en het doid waarmede! de weten
schappen beoefend worden, om de kennis daarvan 
voor de practijk vruchtbaai- te maken. Dat er 
onder die jongelieden zijn , welke zonder weten
schappelijke vorming zich nimmer meer dan den 
gewonen werkman souden ontwikkeld hebben en 
nu volgens ingewonnen berichten niet alleen zeer 
bruikbare, maar bij hunne chefs gunstig bekende 
en geachte opzichters zijn , is eene waarheid, die, 
dunkt mij, niet weinig tot cle gerustheid van den 
lieer A . op bet door hein besproken punt zal 
bijdragen. 

Ik zoude het opstel van dien lieer stilzwijgend 
hebben voorbijgegaan, doch meende mij verplicht 
iu onzen t i jd, nu men erkent wat technische 
bedrijven , nijverheid enz, en vooral ook cle bouw
kunst aan de wetenschap te danken hebben, dat 
opstel door eenige mij bij ervaring als juist ge-
blekene gronden te weerspreken , ten einde eenen 
tegenstand , boe gering dan ook, te geven aan hem , 
die opnieuw de band slaat aan bet werktuig, dat 
reeds lang genoeg gediend heeft, om de zooge
naamde theorie en practijk verdeeld te bonden 
en dus de maatschappelijke belangen te schaden. 

Z W O L L E , '21 Augustus 1807. 
J. G. J. V A N R O O S H A L E N . 

Varia. 
Sneltrein van de Londen-Noordwest-baan. 

Deze baan beeft thans een aantal salon-wagens 
niet allerlei gemakken, rookvertrekken, koflie-
kameis enz. De sneltreinen houden niet aan de 
tusscbenstatioiis op. Het vak van Londen naar 
Liverpool , '201 Eng. mijlen of 3'24 kilometers 
lang, wordt binnen vier uren afgelegd. Onderweg 
woi clt door den bekenden toestel van Hamsbottoin 
gedurende de beweging water ingenomen. 

Een smalle spoorweg in Zweden. Spoor-
w ü d f ó l ^ r T B n g . voet Breedte van den spoor-
yCegiWin'-.-Ui voet. Spoorstaven 37 Eng. ponden 

f\W. Ij'aixli'/Jlhvmrsliggers 0 ' , voet lang, 5 Eng. 
'ilirihi >Hk,'rJ firL. .duim. breed. Steilste hellingen 

1 n,, . bocht.>i, JWIO00 voet straal. De locomotief 
wyWt l<i t ö u ^ r u e t cilinders van 0 Eng. du im, 
4^fö t te4m»aueren van 3'fi voet, en kost 1400 
l'OicjL^TTTtTiïg. De goederenwagens laden 0 ton, 
l y n lang. 10 voel , breed ü , n voet en kosten 
elk 45 pond sterling. De personenwagens zijl) 
voor twee klassen ingericht. De snelheid is 10 
Eng. mijlen pel uur, maar heeft, bij volkoiuene 
stabiliteit , 30 ' tot 35 bedragen. De Eng. mijl 

kost, exploitatie-materieel, electrische telegraaf, 
enz. er onder begrepen, gemiddeld 1040 pond 
sterling (minder dan ƒ15000 per kilnm.) Er zijn 
3 locomotieven en 50 wagens voor personen en 
goederen aanwezig; met het dubbele getal rijtui
gen denkt men jaarlijks 100,000 reizigers en 
150,000 ton goederen le vervoeren. 

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

Haamlait , 2 Sr|,t. 
aau liet gebouw vicu Int prov' bestuur te 

tot verbetering van 
le geineenti- Maas-

i'eu IO 
Maastricht: de uitvoering vuu wcrki 
het vaarwater der rivier de Maas. iu 
trieht, iu ruuiliju XI. 

'feu ure, anu bet provinciaal bi-stuur tc 's Graven-
bnge: bet verder opruimen vnn rijksgroiiden langs den rech
teroever iu bet rivierbed der Nieuwe Merweih- aau den bo
venstond der .Suecpkil, ouder de gemeente Werkeuduin, 
provincie Noord-Brabant. 

Ten « ure, iu het llcïtel de Paallvv , te Arnhem: bet 
bouwen vau een huis, ingericht voor kunstschilders-atelier 
met aangrenzend woonhuis op ecu terrein gelegen te Oos
terbeek , genaamd de Nutte Steeg, nnnsl het buitengoed 
l.ilideullove. 

Ilin-ilag. :l Ne lil. 
Ten 10 ' / , ure, uuu bet gebouw vnu hit prov. bestuur te 

's Bosch : het maken van eeu gebouw voor bergplaatsen eu 
verdere werken uuu het gelmiiw i-u meubilair vnu dc Itijks 
hoogcre burgerschool te llelmniicl, niet liet onderhoud vuu 
die gebouwen tul 31 December 18118. 

Woensdag;, 4 *c|il. 
Iu bet lokaal Helle-me, bij de bridschc barrière te Amster

dam: het gedeeltelijk ainovcrcn vnu de Kiiiten-Soc-ic-tt-it eu 
aangrenzend gebouw, genaamd Bellevne, staande eu gele
gen op het bolwerk Sloten, op de Schans achter deu sinds 
schouwburg, in de nabijheid van de- l.eiclselu- Barrière, 
Huurt .1.1 nu. 87, om dadelijk cle funilccring doelmatig iu te 
richten eu dut gebouw te vergrooten nnar de zijde vun dc 
Stadvest. 

Donderdag, .» Nept. 
Ten 12 ure, in eeu der lokalen van het ministerie vau 

biliueulaudschc zaken te's Huge: het leggen vnn den boven
bouw, met levering vau deu ballast, liet maken van afslui
tingen eu eenige verdere werken voor den spoorweg van cle 
brug over cle bek bij Kuilenburg tot anu cle- brug over cle 
Waal bij Dommel. 

'feu 12 ure, iu een eler lokalen vuu het. ministerie van 
binuenlnndsehi- znken te 'sllage: het bouwen van de land-
hoofden en pijlers en het maken van blik inde werken, 
voor de brug over de rivier de Mans bij I'reve-i-cieiir. 

Ten ! « / , ure, nan bet gebouw vau het prov. bestuur te 
Haarlem: het doen van eenige bestratingen op dc Kijks 
groote wegen iu cle provincie Nnord-llcillaud. iu twee per
ecelen. 

V r i j d a g , O Slept. 
Ti-li 12 ure, aau het gebouw van het prov. bestuur 1.-

Arnhem: het bouwen eener weegbrug iu dc groote wegen 
van Apeldoorn over Voorst uaar Zictplien eu Deventer bij 
tol no. 14, beoosten Apeldoorn. 

Teu 12 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Zwolle: hel voortzetten van het l.ijupnil lungs den linker 
oever des blssels, over dc Koeluchter welle tut aan de pont 
in het Koelue-hter gat, cn verder vnu 27:1 el helleden peil-
poal (IXIV tot 117 el beneden peilpaal C N V , te zamen 
lang 1000 clleu. 

Tcu 12 ure, aau het ge-houw van het prov. bestuur te 
Zwolle: het aanleggen vnu vijf en bet verlengen vau vier 
kribben op ele wcdcrzijdschc oevers validen Usel nabij Zalk . 
tot verbetering vnu den Hidden- of l!enedeu-I.Isel. 

Zaterdag, 7 Sept. 
Ten I ure, in bet Polderhuis vnu den Sopliia-polder te 

Hendrik blo Ambacht: het bouwen van ecu machine- en 
ketelgebouvv , schoorsteen eliz. op dien polder. 

Maandag, 1» Nept. 
Tcu l i 1 / , ure, aau het gebouw van het prov. bestuur te 

'sl luge: liet leggen eener kade laugs den linkeroever eler 
Nieuwe Merwede beneden ue Spicriugsliiis over de Kuiters-
plaat, behoorende tot de werken der Merwede en Killen 
ouder de gemeente Werkendam, provincie- Noord-Brabant 

IMiisd i ig . 10 Nept. 
Teu 12 ure, auu het gebouw van bet provinciaal bestuur 

te Assen: het bouwen van eene school cu ondcrwijzcrsvvn-
uiug te rrceleriksoord, gemeente Vledder, provincie Drenthe. 

W o e n s d a g , I I N r p l . 
Ten 2 ure, U-u raailhuizc tc Leiden: berbcstcding vun 

eeue gedeeltelijke verbouwing cn vergroiiting van het It. ('. 
wees- eu uiidchcdeuhuis anu dc St. .lueobsgracht aldaar. 

Ilonilcrdag , 12 Nept. 
Ten 12 ure, iu eeu der lokalen van het luinisU-ric van 

biniicul. zakeu te 'sllage: het leveren vuu 98,000 greeneu-
bouteii dwarsliggers voor de Staatsspoorwegen iu vier per
ecelen. . , 

Ten 12 ure, iu een der lokalen vau het ministerie van 
biniieiil. zaken U- 'sllage: het inukeii vau den onderbouw 
eener draaibrug met reiniiiiiigwerkeu , due d'al ven cu lei-
dammen, benevens van eeu vaargeul cu een gedeelte spoor-
wegdain , ten behoeve vuu de overbrugging vnu het Hul-
lululsch Diep bij Moerdijk. , 

Teu 12 ure, in eeu der loknlen vun het ministerie vuu 
biiuieululiilsehe zakeu tc 's Hage: het lerhuugcu eu verzwa
ren vau wuU-rkceringen te Bergen op Zoom. 

Teu 2 1 / , ure, aan bet gebouw van bet prov. bestuur te 
Haarlem : liet uitvoeren van eeuige werken aan bet Nuurd-
ilollunilschc Kanaal iu twee perecelen. 

Z u i l relag , 11 Ne|l«. 
Teu 1 ure , teu raadliuize te Nieuwer-Amstel: iiet ver

nieuwen vnu dc Dorpsstraat tc Amstelveen. 

A f l o o p v a n aanbes t ed ingen . 
Op 22 Aug. tc Alkmaar: bet sloopeu vnu bet oude wees-

buis eu annexe gebouwen, en het, op die plnuts, bouwen 
van eeu burger weeshuis. Vnu de tien ingekomen biljetten 
was dat ran F. tester tc Alkmaar, ii ,/' 71,990, bet laagst. 
De hoogste inschrijving was ƒ 97,900, 

Op 12 Aug. te Haarlem: lo. het maken vau een paal-
regel cip de krib. lungs het vaarwater het krabbersgat, lrfj 
Kiikhuizeu. Minste inschrijver H. Beukenkamp, te Wie-

ringen, voor f' 37U8; 2u. hel doen vnu eenige uitvoeringen 
bij' den provincialen zeedijk tusschen Naarden eu Muider-
berg en beoosten Naarden. Minste inschrijver .1. van Vugt, 
tc Naarden, voor ƒ fill). 

Op I S Aug. tc Amsterdam i bet dempen van een ge
deelte Singclgracht bij de Weespcr-Harrièrc . Aan de luagstc 
iuschrijvers, gebr. .Schooneubcrg nldaar, is dit werk gegund 
voor het ingeschreveu bedrug vnu _/ 18,590. 

Op 28 Aug. te Arnhem: het'berstelleu der winter- eu 
stormschade aau de laudsdijkcn, dniioneii cu verdere aarde
werken langs dc rivier den Boveii-lthijii, bet Panuerdensche 
kaunal eu deu Msselmoucl, iu de provincie Gelderland, iu 
twee pereeeleu. Minste inschrijver voor het eerste perceel, 
H . VV. Janavn te Huissen, voor/ f i f i f i f i ; voor het tweede 
perceel T h . Kempen te VVebl, voor ƒ 1188. 

Op 24 Aug. tc Nicuwedicp: het vergrooten vau eeue 
bestaande eu Tiet maken vun cene nieuwe berglnods up hel 
uiuriiie-etnblissciiieut aldaar. Dc hoogste inschrijver wus I'. 
Verheij voor /'5200, de minste inschrijver II. Vos voor 

ƒ 4298. 
Op 24 Aug. te Zwolle : liet maken vau eeue nieuwe be-

scboeijing en verdere werken, bij dc werken behoorende tul 
hert kunuul het Meppiiei-eliep. bij de Stnpliurstcr schutsluis, 
tc Zwartsluis. Minste inschrijver .1. Beuker, .Ir. te Zvvui-t-
sluis, voor ƒ 1807. 

Op 27 Aug. te 'sllage: het herstellen der vvilitersebudc , 
ontstaan uuu den dam iu den boveumond der Suecpkil, aau 
deu duin in deu belicdi uiiiund der Zueteiuclkskil, en uuu de 
kade vuu deu pulder de Hond eu de Kut under dc gemeen
ten Werkendam en Sliedrccht, pruv. NoordBrabant enZnid-
Ihilluiid: daarvoor waren 12 billetteu vun iusehrijving Inge* 
komen, cu was de minste iusehrijving die vau deu heer 
J . II. Visser, te Sliedrccht, voor ƒ 1 7 , 9 9 0 . Vervolgens 
werd aanbesteed: het aanleggen van werken tut verbetering 
iler stroombaan , iu hit benedendeel der Nieuwe Merwede , 
nabij de Decneplaat , onder de gemeenten Hooge Zwaluw 
c. u. eu Dubbeldam, pruv. Noord-Brabant eu Zuid-llullaud; 
daarvoor waren 18 billetteu vau inschrijving ingekomen en 
was dc minste inschrijving die vuu den heer 1*. Buth 1'/., 
Ie .Slieelreelit, vour /21,400. 

Op 27 Aug. te 's Dage: het daarstellen vau een rioul met 
kuiken iu de Slicherstraat, beueveus ecu gedeelte rioul, iu 
ele Van Limburg Stirum eu Van der Duijiistratcn. Daarvoor 
waren (ï billetteu vun inschrijving iiigekomeii , eu was ele 
minste inschrijving die van deu heer Munshuiiwcr aldaar 
vour ƒ 2 4 3 2 . 

Advertentiën. 

IJZERGIETERIJ 
van OPPEN & Co., [Jzergieters te Maastricht, 
leveren ten spoedigste tegen zeer civiele prijzen : 
alle mogelijke Gietwerken, op bet Bouwvak 
eu Maschinenvak betrekking hebbende; door 
doelmatige iiit-ii-blingen zijn zij iu staal, Water
en Gasbuizen, tegen Engelsche prijzen vau 
de beste kwaliteit te leveren. 

Prijsopgaven zijn te bekomen ua franco inzen
ding der teekeningen met ingeschreven maten bij 
CHARLES R E M Y , Civiel Ingenieur te Rotterdam. 

FOLKERS & C°, 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N D E 

PATENT ( lOIRETE-STOICOJIPv . iLmm. 
t o L O N D E NI. 

Ransome's kunstzandsteen voor Bouw
kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , KAPI 
T E E L E N , CONSOLEN, F R I E Z E N , enz.; alsmede 
VAZEN , FONTEINEN , GEI) EN KT E E K EN EN , 
S T A N D B E E L D E N , G R A F T E E K E N E N enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig: teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge 
geven, en naar over te leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransomes kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door dc vet binding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezels ure Kalk, die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N , TERRA
COTTA , K A L K - , I 'ORTLAND-CEMENT-BEPLEIS
TERING, enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoming 
van Steunkleuren zijn verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

M08AIK-TEGELS. 
t t t t ' b a k k t ' n N t t ' t ' i i . F r a i i H c h f a b r i k a a t . ) 

Dessins en monsters zijn in verschillende 
kleuren voorhanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor bet Amstel-Hotel (vestibule), 
voor den Huize «Kersbergen" te Zegst (warande) 
en vele particuliere gebouwen. 

/Idees POLKERS & C". te Amsterdam. 

Tweede jaargang. P. 36 

Vtrstbijil treregelel niler.li Zaterdag bij 
•I. A . T H I E M E te A r n h e m . 

f rijs per :i iii.-i.iiiif.-ii fnnrn p. p. ƒ 1,85. 

7 September 1867. 

•en Jitiieert neb >uur een jwgiog. 
Adrtrleiliël losten f -.20 per gewfltn regel 

en f m r ipfel el een \ ° 

Arnhem bij D. A. THIEME.-lloofdcorrespon.lenten L . V A N HAK K E N ES & O», te Amsterdam. - Boekdrukker van G. W. V A N DER WIEL. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IN&ENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o u d e r r e d a c t i e v a u F . W . V A N G E N D T JC+y.. 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. H. LELIMAN, II. LI NS 1-1, 8. E. W. ROORDA VAN EÏSINGA, H. P. VOGEL. 

UITKOMSTEN V A N HEI' BEZIGEN V A N STOOM
KRACHT VOOR HET SLEPEN" VAN" SCHEPEN-

OP HET GLOL'CHESTER-BERKKLEV-
K A N A A L . 

Door W. l i . & . E 0 R A M . 

Deze vaart is K i 1 / , Eng. mijl lang en van bel 
begin tot het eind waterpas. De breedte aan 
den spiegel wisselt af van 80 tot 100 voeten, 
met uitwijkplaatsen van 150 tot '200 voeten 
breedte, en op den lioilem vau 13 tot '20 voeten, 
terwijl de diepte van het water verschilt van 18 
tot 18 voeten (! duimen. Zeeschepen van 7110 
tonnen inhoud en i t i voeten diepgang kunnen 
door dit kanaal Gloucester bereiken. Vóór bet 
jaar 1800 werden deze bodems door paarden ge
trokken , legen de uitgaat van 1 farthing (/"O/M*») 
per ton en per Eng. mijl (1009 meters) en met 
eene snelheid van 1 tot ; i mijlen in het uur. Op 
het gemelde tijdstip werden drie sleep-stoomboo-
ten, voorzien van werktuigen met hooge druk
king en van schroeven tot voortstuwing, kanten 
klaar gekocht voor de som van 3000 pond ster
l ing, en in het kanaal gebracht om den dienst 
van de paarden te verrichten. Elke stoomboot 
werd met twee man en één jongen bemand . en voor 
ieder was bet verbruik van kolen van 15 tol ÜO 
centenaars (1 centenaar = 50 kilo's) gedurende 
een' werktijd van twaalf uren. In de vier jaren , 
die den '25""-" Maart 1805 eindigden, waren no
minaal 1.050.137 scheepstonneii, H i Eng. mijlen 
opgesleept geworden, ol' inderdaad 1.109.334 ton 
goederen, tegen een loon van £ 0,400, waaron
der 15 ten honderd per jaar van den inkoops
prijs der sleepers, voor rente van het kapitaal, 
herstellingen en vernieuwingen. Als men deze 
sorn verdeelt over den tonneii-inboud der gesleepte 
schepen, verkrijgt men l , 4 l penny (1 penny — 
/•0.05) per ton, voor 16 mijlen of 0 , 0 | ( a (onge
veer één elfden) penny (minder dan Ned. cent) 
per Eng. mijl cn per ton, wat eene besparing 
van bijna twee-derden geeft in vergelijking met 
bet trekken door paarden. Ten gevolge van een' 
meer uitgebreiden en meer geregelden handed in 
de zes maanden . die den '25" t e l1 Sept. 1805 ein
digden . was de uitgaaf niet meer dan onge
veer een dertiende van een' penny (0,01)(i6) per 
ton en per Eng. mijl. De schepen werden óf elk 
afzonderlijk of vereenigd gesleept, naar gelang 
van de omstandigheden. 

Somtijds werden niet minder dan negen of 
tien, ja zelfs dertien geladen schepen op sleep
touw genomen door ééne stoomboot, met eene 
snelheid van 3 tot 3 ' / , Eng. mijlen in het uur. 

De zwaarste vracht achter één' enkelen sleeper 
was geweest 1.690 ton goederen in drie sche
pen , die langs de geheele lengte van het kanaal 
werden ge-trokken met eene snelheid van twee 
mijlen iu het uur. Voor de kleinere vaartuigen 
werd de vaart in den regel beperkt tot 4 mijlen 
n het uur. 

liet gebruik van stoom als sleepkracht werd 
dus in alle opzichten voordeelig bevonden. liet. 
werk werd veel spaarzamer gedaan. De schepen 
beschadigden veel minder de oevers, doordiende 
sleeper in eene rechte lijn het midden volgde en 
niet nabij éénen kant, gelijk met paarden het 
geval was. De slijtage van dc sleepkabels was 
geringer, en de schepen konden het kanaal op
varen bij weersgesteldheid. die paarden zoude 
verhinderd hebben het werk te doen. De snel
heid was ook toegenomen; ten gevolge hiervan 
was er nu geen bezinksel langs de glooiingen, 
dat zich vroeger daar vormde en moeilijk kon 
worden opgeruimd. Nu was het bezinksel geheel 
op den bodem, en kon door baggeren worden 
weggenomen. liet eenige nadeel van dit stelsel 
in een kanaal , welks wanden bij de waterlijn 
onbekleed zijn , is de meerdere slijtage van dut 
gedeelte, veroorzaakt door het gestadig been en 
weer gaan van de sleepbooten en de kabbeling 
van het water tusschen de wanden van de groo-
tere vaartuigen eu de glooiingen. Deze werking 
op cle taluds was echter begrensd binnen eene 
ruimte van 18 Eng. duimen, waarvan de helft 
beneden en de andere helft boven dc waterlijn 
gelegen was. Op dit kanaal werd door eene be
kleeding van goeden steen [weather-stone], twee 
voeten breed , alle beschadiging voorkomen. Zij 
kostte ongeveer / 180 per Eng. mi j l , maar als 
vergoeding voor deze uitgaaf had men de min
dere slijtage van het jaagpad voor paarden, die 
vóór hare opmetseling aanzienlijk was. 

FAI1RIKATIE V A N PAPIEH-M.VCHÉ 
te Wolverhampton. 

De oorsprong van het vervaardigen van arti
kelen tot sieraad of huiselijk gebruik uit papier 
ligt steeds in het duister, hoewel men algemeen 
de Japanneezen voor de eerste uitvinders houdt. 
De naam doet aan Frankrijk denken : een Fransch 
schrijver evenwel heeft onlangs de verdienste' 
van bet eerst ornamenten uit papier te' vervaar
digen , aan Engeland toegekend. 

Toen ele kunst van vormen en gieten in pleis
ter bet eerst in Engeland was ingevoerd, werd 
het bereiden van papier-brij verbeterd en tot 
meer doeleinden toegepast, zoodat men al spoe
dig het papier-maché tot het maken van bouw-
ornamenten bezigde. 

De fraaie plafonds van Chesterfield, die vele 
van de prachtige oude relief-zolderingen in den 
Elizabeth-stijl versierden . waren uil deze grond
stof vervaardigd. 

In de fabriek van de heeren Loveridge & 
Shoolbred te Wolverhampton worden de volgende 
vijf bewerkingen van het papier-maché in prak
tijk gebracht: I". binden papier op modellen aan 
elkander geplakt. '2". dikke vellen of bordpapier , 
verkregen door papierbrij tusschen vormen te 
persen; 3". vezelachtige pap, gemaakt uit deen
kei grovere vezelsoorten, vermengd met eene of 

andere teemachtige stof en zekere chemische be-
standdeelen, die de massa onbrandbaar moeten 
maken. Deze massa wordt met behulp vau stoom 
dooreen gekneed, en daarna herhaaldelijk tus
schen ijzeren rollen geperst , waardoor zij overal 
volkomen gelijk van dikte wordt; 4". Carton-
pierre of steenkarton, gemaakt uit papierbiij 
of fijngemalen papier, dat gemengd met krijt en 
lijmwater tusschen gipsen vormen gedrukt, daarna 
gedroogd en verhard wordt. 5». Martens Ceramic 
papier-maché, een betrekkelijk nieuwe com
positie, geoctrooieerd in 1858, en beslaande 
uit papierbrij, hars, l i jm, opdroogende olie en 
loodsuiker in zekere bepaalde verhoudingen ge
mengd en dooreen gekneed. Deze compositie 
is zeer plastisch cu kan in eiken verlangden vorm 
bewerkt, geperst of gevormd worden. Zij kan 
maanden lang in den plastischen toestand be
waard blijven, wanneer men haar van de lucht 
afsluit en nu en dan blijft kneden. 

Alleen de fabrikatie van de eerste der hier 
vermelde soorten van papier-maché zal ons 

ans bezig houden. Voor deze bewerking wordt 
eene bijzondere soort van poreus papier vervaar
digd. Een ijzeren vorm, van iets kleiner omvang 
dan bet verlangde voorwerp, wordt met Rus
sische talk ingesmeerd; daarna wordt een vel 
papier op deze ingesmeerde oppervlakte gelegd, 
en bestreken met een deeg van bet beste tarwemeel 
en l i jm. hetwelk met de hand gelijkelijk wordt 
uitgespreid ; daarop wonlt een ander vel ge-
plakl , zoodat beide vellen op alle punten hecht 
aan elkander verbonden zijn. Daarna brengt men 
den vorm naar het droogvertrek, en stelt hem 
daar bloot aan eene temperatuur van ongeveer 
1'20» C. Ilinnen eenige uren is de stof geheel 
droog, wordt dan naar de plakkamer teruggebracht, 
en wederom met eene volgende laag deeg en 
een nieuw vel bedekt. Deze bewerking wordt 
zoo lang herhaald tot de verlangde dikte verkre
gen is , welke voor de beste voorwerpen , die iu 
deze fabriek vervaardigd worden, van dertig tot 
veertig vellen. en bijgevolg even zooveel lagen 
deeg bedraagt. De massa wordt dan uit den 
vorm genomen , inet eeue timmeimansscliaaf ge
schaafd , en verder in lijnolie en terpentijn ge
dompeld om te verharden; waardoor tevens de 
kleur van grauw tot dol' geel overgaat. 

Daarna wordt de massa gedroogd en met zeven 
ol' acht lagen vernis bedekt, (met bij elke laag 
herhaalde droging), die telkens met puimsteen 
worden afgeslepen. 

Dit menigvuldige drogen vereischt zooveel t i jd, 
dat men drie of vier weken noodig heelt, om de 
voorwerpen gereed te maken voor de ornamen
tatie. Deze geschiedt door middel van bronspoo-
der, goud of verf, en voor vele artikelen ook 
met parelmoer. De ornamentatie wordt somtijds 
in den zuivers ten kunststijl uitgevoerd. In En
geland hebben verscheidene van de eerste kunsl-
geniecn hun loopbaan als verlakker (in het En
gelsch zeer eigenaardig «Japanner" genoemd) be-
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gonnen. liet bladgoud wordt niet eene oplossing 
van vischlijm in water opgelegd, dc teekening 
daarna met asphalt gepenseeld cn liet overtollige 
goud niet eene niet water bevochtigde katoenen 
wiek weggenomen, zoodat de met asphalt be
dekte gedeelten worden overgelaten. Het asphalt 
wordt later met terpentijnolie volkomen verwij
derd. De katoenen lapjes worden zorgvuldig na
gezien, om het daaraan klevende goud weder te 
verzamelen. 

Nadat dc verf of het vernis op het voorwerp 
gebracht i s , wordt het in een oven gedroogd en 
door huizen zooveel verhit als slechts mogelijk 
is zonder het vernis te doen harsten. 

Voor zwarte gronden wordt ivoorzwart, ge
mengd met donkerkleurig vloeiharsvernis gebe
zigd ; voor gekleurde gronden de gewone schil-
derskleuren, gegrond met lijnolie of terpentijn en 
gemengd met vloei-harsvernis. De meest gebrui
kelijke verven zijn loodwit, cobaltblauw, geel, 
vermiljoen , (bijzonder gebezigd om schildpad na te 
bootsen) Indisch rood, verdi-gris, omber en de 
tusschenliggende nuances. De meest gebruikte 
vernissen zijn vloeihars en copal-vernis. De kost
baarste artikelen worden niet vijf of zes lagen 
vernis bedekt. Het verlakken en verder opwer
ken van papier-maché verschilt overigens weinig 
van dat van andere stollen. /'7'/ie Teehnoligitt.j 

DRINKWATER IN IJZEREN KISTEN OE V A T E N . 

Sedert geruimen tijd hadden de geneeskundi
gen van de Fransche Marine waargenomen, dat, 
het drinkwater nadeelig werkte op dc gezond
heid der schepelingen , en kwamen zij hij onderzoek 
tot het vermoeden, dat inliet zink, waarmede de 
kisten en vaten inwendig hekleed waren , de oorzaak 
van die nadeelige werking moet gezocht worden. 

D r Roux heeft op last der Fransche regeering 
die zaak onderzocht cn het vermoeden bevestigd 
gevonden; het koolzuur van het bronwater had 
inderdaad bijna algemeen het zink aangetast, en 
dus verbindingen oplosbaar gemaakt, die scha
delijk moesten werken op de gezondheid der 
waterverbruikers. De commissie van onderzoek 
heeft dientengevolge het gebruik der zooge
naamde gegalvaniseerde watervaten onvoorwaar
delijk afgekeurd en voorgesteld, voortaan kisten 
of vaten te bezigen, die uitwendig gegalvaniseerd, 
maar inwendig vertind zijn. 

De uitwendige galvanisatie, als verminderende 
de oxydatie der ijzeren vaten door het wijzigen 
der polariteit, komt der commissie doeltreffend 
voor, en wordt dus behouden. Het meniën der 
vaten is toch zeer gevaarlijk , daar deze verf
stof, als zijnde een zwaar vergif, bij het afslijten 
rondom de openingen, eene zeer nadeelige uit
werking kan hebben. De commissie heeft al 
verder voorgesteld, de waterkisten van hunne in
wendige zinkhekleeding te ontdoen, door middel 
van zoutzuur en de Minister van Marine heeft 
dit voorstel bekrachtigd. (Annates tie chemie'. 

POUZZELAAN-AARDE. 

Een der laatste nummers van het Mining Jour
nal bevat een brief uit Napels, waarin de ont
dekking van eene rijke bedding van dit voortrefl'e-
lijke cement wordt medegedeeld. Zij is gevonden 
aan den voet van de Vesuvius, op een landgoed 
'Torre Hassuna" genaamd. De sterkte van dit 

cement is gelijk , zoo niet grooter, dan die van 
de beroemde Pouzzelaan-aarde van San-Paolo te 
Rome, waarvoor vroeger geheel Europa aan den 
Romeinschen staat cijnsbaar was. In 1852 werd 
eene dergelijke bedding gevonden, en de toen
malige regeering van Napels was zoo ingenomen 
met den vond, dat zij het eenige drooge dok, dat 
in Napels bestaat, met dat cement liet opmetse
len. Bij het doen van eenige veranderingen aan 
dat dok was de groote zwarigheid , dat het zoo 
gemetselde niet dan met de grootste moeite 
kon afgebroken worden , en de pouzzelaan-aarde 
alzoo een nieuw bewijs barer groote voortreffe
lijkheid gaf. 

De Italiaansche regeering heeft met de eige
naren der groeve contracten gesloten tot leve
ring van dit cement aan de in aanleg zijnde ha
venhoofden te Palermo; ook zijn er reeds groote 
hoeveelheden naar Alexandria uitgevoerd. 

DE LOCOMOTIEVEN-FABRIEKEN IN DUITSCH-
L A N D EN OOSTENRIJK. 

Het Organ für die Forteehritte ties BXsenbahn-
teesens bevat de volgende inededeelingeii aan
gaande de op ultimo December 1800 In Duitsch-
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land en Oostenrijk in werking zijnde fabrieken 
van locomotieven: 

1". De belangrijkste inrichting voor het vervaar
digen van locomotieven, die door geene enkele fa
briek in Engeland, Frankrijk ol' Amerika wordt ge
ëvenaard, veel minder overtroffen in uitgestrektheid 
cn beschikbare krachten, is die van Borsig te 
Berlijn, die onlangs zijne 2000'"' locomotief afle
verde. Die fabriek dagteekent van 1841. 

2°. De fabriek van Masseï te Hirschau nabij 
Munch.'ii . mede in 1841 opgericht, leverde ruim 
000 locomotieven. 

3°. De fabriek te Estsingen heeft almede meer 
dan 000 locomotieven vervaardigd. 

4°. De machineufabriek van de Maatschappij der 
Oostenrijksche staats spoorwegen te Weenen heeft 
500 locomotieven vervaardigd. 

5". R. Hartman te Chemnitz meer dan 300. 
ti°. t l . Egerstorll' te Hannover leverde reeds in 

1800 zijne 270i"• locomotief. 
7U. De Carlsruher fabriek vervaardigde 315 

locomotieven. 
8". G. Sigl te Weenen meer dan 450. 
9». F. Wolfert te Berlijn heeft er reeds 100 

voltooid. 
10". Henschel Jz. te Cassel meer dan 100. 
11". De naamlooze vennootschap «Vulcan" te 

Stettin vervaardigde tot heden 70 locomotieven. 
12°. Ruller te Breslau 10 stuks. 
13°. De i> Union" ijzerfabriek te Koningsbergen 

leverde tot heden aan den Pruisischen oostspoor-
w.'g 20 locomotieven. 

14". Schichau te Elbing voor denzelfden spoor
weg 9. 

15". Krauss & Comp. te Müuchcn eene kor
telings gevestigde fabriek , 5 stuks. 

10". Te Berlijn wordt eene nieuwe fabriek on
der directie van den Heer Schwarzkopf! in wer
king gebracht. 

In 1865 waren op de Duitsche spoorwegen 
4708 locomotieven in werking; 574 daarvan wa
ren uit huitenlanilsche fabrieken afkomstig. In 
1800 daarentegen liepen meer dan 1000 locomo
tieven in Duitschland vervaardigd, op niet-Duit-
sche spoorwegen, voornamelijk in Zwitserland. 
I tal ië , Frankrijk eu Rusland. De meerdere be
hoefte aan locomotieven , door de uitbreiding van 
het Duitsche spoorwegnet, heeft in de laatste 
jaren 250 stuks per jaar bedragen. Thans (Au
gustus 1867) bedraagt hun aantal reeds 5250. 

De gemiddelde duur van eene locomotief is 
15 a 17 jaar; jaarlijks zijn er dus voor de ver
vanging der buiten dienst gestelde, 330 stuks in 
Duitschland beuoodigd, uitmakende met de 250 
stuks bovengenoemd, een gemiddelde aanmaak 
van 580 locomotieven per jaar, alleen voor Duit
sche behoeften. Daar evenwel de Duitsche fa
brieken gemiddeld nog 125 machines voor hui-
tenlandsche rekening vervaardigen , klimt de totale 
fabriekage van locomotieven in Duitschland jaar
lijks op ruim 700 stuks. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— Omtrent den Paciüc.-spoorweg, van New-Vork 
naar San-Francisco in aanleg, wordt nog het 
hieronder volgende aangevoerd : 

Een Europeesch reiziger , ol' eenige handelsar
tikelen van Europa naai' ludië . China of Japan 
op reis zijnde, zijn thans genoodzaakt den groo
ten omweg door den Imlischeii Archipel af te 
leggen , die op eene reis van 97 breedtegraden 
te staan komt. Parijs ligt op 49" N . breedte, 
Peking en Shanghai op ongeveer de parallel van 
Parijs, Singapore op '/j graad N . breedte. De 
49" moeten, dus twee maal afgelegd worden tus
scheu Parijs en Sanghaï , boven en behalve de 
rechte lijn van den afstand. 

Binnen 4 jaren , als de Pacific.-spoorweg zal 
voltooid zijn, zal men vau Parijs of Bordeaux uit
gaande, bijna in eene rechte l i jn , de kusten van 
China kunnen bereiken, makende het maximum 
van afwijking nog geen 8 graden. 

Bordeaux ligt op 45"50', Nyork 40°40 , Omaha 
op 4 2 ° , het Zoutmeer der Mormonen op 41° en 
San Francisco op 37*40', N . breedte. 

De 4000 kilometers, over het Amerikaansche 
vasteland loopende, worden alsdan in 7 dagen 
afgelegd, geheel over het grondgebied der Unie. 

Het lievelingsdenkbeeld van den grooten Co
lumbus, het verre oosten door het westen te 
bereiken, zal alsdan vervuld ziju. (tUtsmos.) 

— Uit Holstein schrijft men, dat de opmetingen 
op last der Pruisische regeering ondernomen be
treffende de ontworpen brug over de Elve tus

schen Altona en Harbnrg, zijn afgeloopen ; ook 
de hegrooting is gereed. Naar het ontwerp zal 
dc brug eene hoogte van 130 voet hoven den 
vloed en eene spanning van 500 voet hebben. 
De kosten zijn geraamd op 12 millioen thaler. 

— Eene regtstreeksche spoorweg-verbinding 
tusschen twee der verst van elkander gelegen 
punten van het Europeesche vasteland is door den 
in liet voorjaar van 1867 in het Pyreneesche 
schier-cihmdgeopenden Estrainadura-spoorweg vol
tooid. Door den aanleg en de opening van dien 
weg bestaat er gemeenschap per spoor tusschen 
Lissabon en Petersburg, een afstand 3940 Eng. 
mijlen, 6.339,765 Ned. ellen of meer dan 1200 
uren gaans. Die weg begint alzoo aan de mon
den van de Taag en eindigt aan de ineenvloeiing 
van de Wolga en de Toka te Nichnei Novogorod, 
loopende over Madr id , Parijs, Brussel, Berlijn 
eu Warschau. Een sneltrein, die 11 uren gaans 
per uur aflegt (de gewone gang van sneltreinen), 
zou dien weg in 110 uren of ruim 4 ' / , dagen 
afleggen en alzoo een reiziger in dien korten tijd 
kunnen verplaatsen van de hoofdstad van Portugal 
uaar het hart van Rusland. 

— Reeds is medegedeeld, dat de spoorweg 
over den Mont-Cenis geopend is. Een trein, 
bestaande uit eene locomotief en twee wagens, 
legde den afstand al ' , die het station van St. 
Michel en Suza scheidt. De machine heeft vier 
horizontale wielen , eu evenzoo zijn de wagens 
van dit aantal wielen voorzien, zoodat die wagens 
op een dubbel spoor loopen. Met eene stoom-
drukking van 80 pond per vierk. duim bereikte 
men uit de diepe vallei , waarin St. Denis gele
gen i s , het hoogste toppunt. De trein had eene 
zeer langzame vaart, 't geen uit voorzorg werd 
gedaan , aangezien de weg voor 't eerst bereden 
werd. Na 24 mijlen te hebben afgelegd, had de 
trein eene hoogte bereikt van 2100 voet boven 
die , waarop St. Michel gelegen is. Daarna gaat 
de weg zigzag's-gewijze naar beneden, in eene 
vallei van 2000 voet. De togt werd in de vol-
maakste orde afgelegd, terwijl de weinige reizi
gers , die dezen tocht ondernamen , overal met de 
meeste toejuichingen en buitengewoon feestelijk 
werden ontvangen. 

— De hongaarsche regecring heeft te Parijs eene 
leening gesloten van 60 millioen francs doortus-
scheukonist van de Société Générale. Deze som 
zou uitsluitend en geheel voor den aanleg van 
spoorwegen worden gebruikt. De onderbouw zou 
voor staatsrekening geschieden . terwijl de boven
bouw bij particulieren zou wordeu aanbesteed. 

— De keizer van Rusland heeft den grooten 
prijs van 1200 p. st. voor plannen ter verbete
ring van de haven van Odessa toegekend aan 
sir Charles Hartley, civiel ingenieur, en hoofd
ingenieur bij de Europeesche commissie voor 
den Donau. 

— De Badensche minister van liuuneicën beeft 
niet den heer Rothschild te Frankfort, de dis
conto-maatschappij te Berlijn en den heer Loden-
burg te Mannheim eene preiuiëii-leeuiiig van 
12 millioen gesloten voor den bouw van spoor
wegen. 

— Eene groote geologische curiositeit is in 
het Hartley-Instituiit te Southampton gedepo
neerd, bestaande in een buigbaren steen van 2 
voet lang, 7 Eng. duimen breed en meer dan 1 
duim d ik , een soort van zandsteen, die zich 
buigen laat en weder herstelt als een stuk 
gutta-percha, 

B I N N E N L A N D . 

's G r a v e n h a g e . Bij beschikking van 3 Sept. 
heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken tol 
klerken bij den rijkstelegraaf benoemd : P. C. van 
Dortmondt te 's-Gravenhage, K. B. W. Huysers te 
's-Gravenhage, A . van der Heyden te Antwerpen , 
C. W. van Bijlevelt te 's-Gravenhage, J . L . de 
Lavietcr tc 's-Gravenhage, J. J. Bierlee te Am
sterdam, A. F. van I.ottem te Amsterdam, B. G . 
van Kuek te (list, S. J. Courlander te 's-Graven
hage, J. J . van Kersbergen te 's-Gravenhage, 
C. C. Gorter te Heerenveen, F. II. N . Werner 
te Amsterdam. J. J. du Saar te Harlingen , F. W . 
Fontane te Rotterdam , ü . van der Ent te Dirks-
land, B. II. Croon te Amsterdam, II. van Eer
den te Amsterdam, A . C. van Wacheni te 
's-Gravenhage, J. B. Robert te 's-Gravenhage en 
J. J. Ilev blom te Vlissingeu, 

— Dingsdag 10 dezer zal het Koninklijk Insti
tuut van ingenieurs te 's Gravenhage vergade
ren , in welke bijeenkomst o. a. mededeeling zal 
worden gedaan: door het lid F. W. Conrad, over 

de vordering der werken aan het Kanaal van 
Snezen door het lid R. O. van Manen, over eene 
uitvinding van den russischen ingenieur Schu-
berszky, ten duel hebbende den aanleg van 
spoorwegen goedkooper en de exploitatie voor-
deeliger te maken enz. 

's-Gravenhage. Door Burgemeester en Wet
houders is aan den gemeenteraad aangeboden 
de begrooting van inkomsten en uitgaven voor 
den dienst van 1868. Die begrooting bedraagt 
aan inkomsten f 1,160,625.42 en aan uitgaven 
f 1,100,406.98, zoodat het batig saldo wordt 
geraamd op f 218.44. Uit de memorie van toelich
t ing , bij de begrooting gevoegd, blijkt dat de 
raad opnieuw zal te beslissen hebben, op welke 
wijze in het vervolg met het gemeente-badhuis 
te Scheveningen zal gehandeld worden. Onder 
de uitgaven komen vrij aanzienlijke voor als 
kosten voor werken en inrichtingen tot openharen 
dienst bestemd , waaruit blijkt dat hel gemeente
bestuur wenscht voort te gaan met de verbete
r ing , verfraaiing en uitbreiding der stad. De 
kosten van den schouwburg zijn op deze hegroo
ting uitgetrokken op f 68,277.50, waar tegen
over eene ontvangst van bijdragen der konink
lijke familie en van verhuring van lokalen en 
buffetten staat van f 22,400, zoodat de ge
meente in een jaar aan den schouwburg, zoowel 
voor den Hollandschen als voor den Franschen, 
ten koste legt /' 45,877.50. lie post voor open
bare vermakelijkheden en feesjen is tot /' 7000 
opgevoerd, daar de toezegging, dal het 10* 
algemeene taal- eu letterkundig congres iu 1808 
iu deze gemeente zal worden gehouden, het 
noodzakelijk heeft gemaakt die som eenigszins te 
verhoogen. 

Amsterdam. Den 3 September I. I. is vol
gens informatie iu eene avondvergadering der 
Maatschappij van den werkenden stand besloten, 
dat hier ter stede zal worden gebouwd eeue zoo 
goed als nieuwe ambachtsschool, op een daarvoor 
bestemd cn van dc genieeute voor 15 jaren ge
huurd terrein aan de Schans tusschen de Utrecht-
sche en Wetering barr ières , terwijl de opstallen 
op dat terrein aanwezig, reeds door de Maat
schappij ziju aangekocht, uit de gelden eener 
leening. Ter vergadering waren aanwezig twee 
schetsontwerpen van den bestuurder der school 
cn architect, den heer G. B. Salm ; namelijk een 
goedkoop en een ander of duurder plan. 

Dit laatste is met 50 tegen 10 stemmen voor de 
uitvoering bestemd geworden, op een voorstel 
dat door den beer Leliman staande de vergade
ring werd gedaan en geformuleerd, en vorder 
de strekking had, dat de vergadering aan de 
commissie tut hoe, een nieuw votum vau ver
trouwen zou schenken , en haar deu bouw eener 
doellrellende school en de wijze, om het ontbre
kende geld daarvoor le negotieeren, geheel in han
den liet. De heer .1. Gosschalk verzocht aan tee
kening In de notulen, dat hij zich niet met het 
genomen besluit vereenigde. Niemand was er 
tegenwoordig of hij beaamde zijn wensch dat de 
vergadering zich dezen stap nooit zou hebben te 
beklagen. Aan de discussiën werd deelgenomen 
door de heereu Tetterrode als voorzitter. Salm. 
Witkamp, Kuiper en Galman als leden der com
missie ad hoe, Boele, Lel iman, Vos, Gosschalk, 
Cramer, Kars , Gerritsen en anderen. Door het 
overlijden van den heer J. F. Broms, was eene 
vacature in de commissie ad hoe ontstaan, welke 
op voorstel van den voorzitter en algemeene goed
keuring der vergadering werd aangeboden cn 
bereidwillig aanvaard door den heer J . II. Le
liman , die zich met de stichting en den gang der 
Ambachtsschool alhier vrij goed bekend mag re
kenen. Dc waardige voorzitter had eene zware 
taak te vervullen; de notulist eu geac hten Se
cretaris Peck eene nog zwaardere. Deze vergadering 
was in beteekenis eene der belangrijkste, die in 
lange jaren door de Maatschappij van den Wer
kenden Stand is gehouden. 

— Maandag j l . zijn de 1200 nieuwe gaslan
taarns, waarvoor het gemeentebestuur met de 
Engelsche gasmaatschappij gecontracteerd heeft, 
voor het eerst ontstoken. 

Den lsteu dezer, des avonds omstreeks 9 ure, 
hebben twee gasontploffingen plaats gehad op de 
Prinsegracht, tusschen de Lauriergracht cn Ree-
sluis , op circa 20 ellen afstand van elkander, 
waardoor zulke zware slagen werden veroorzaakt, 
dat de bewoners der huizen in den omtrek van 
alle kanten toestroomden. Men heeft hierbij geene 
ongelukken te betreuren. 

— In het afgeloopen jaar is een aanvang gemaakt 
met de voorbereidende werkzaamheden voor de 

voortzetting der graadmeting door midden-Europa 
in ons vaderland : deze hoogst belangrijke weten
schappelijke arbeid is door de Regeering opge
dragen aan dr. F. J . Stamkart , hij zijne betrek
king van arrondisseincnts-ijker der maten en 
gewichten tc Amsterdam. Thans is bepaald dat 
de uitvoering der graadmeting aan dr. Stamkart 
opgedragen blijft, gelijktijdig met zijne nieuwe 
betrekking van hoogleeraar aan de polytechnische 
school, en de lessen daarna eenigszins zullen 
worden geregeld. De metingen en waarnemingen 
zijn in den omtrek dezer stad begonnen, en se
dert eenige weken ziet men op den eersten om
loop van den Westertoren een verzilverden glazen 
bol geplaatst , ten einde op grooten afstand, door 
de terugkaatsing van de zonnestralen op dien bol, 
van dit vaste punt gebruik te maken. 

— Het hoofdbestuur der Paiijsche wereldten* 
toonstelling heelt in den Moniteur van gisteren aan 
het publiek herinnerd dat hare sluiting onher
roepelijk op 31 October a. s. bepaald blijft, en 
dat haar gebouw cn andere materialen onder 
's bands verkocht zullen worden. 

— In de maand November van het verleden 
jaar namen wij in onze kolommen eene oproeping 
op van de heeren Van l.enilep en Ter Gouw, 
waarbij zij hunne landgenooten uitnoodigden tot 
medewerking bij de samenstelling van een werk 
over uithangtekens. Dit werk zou kunnen strek
ken tot toelichting van volksgeschiedenis en volks
zeden en naar wij vernenien heeft de oproeping 
in verschillende dag- en weekbladen rijke vruch
ten gedragen, zoodat de uitgave spoedig zal 
kunnen volgen. Het prospectus van dit werk is 
dezer dagen in het licht verschenen en daaruit 
blijkt, dat de uitgave zal geschieden in afleve
ringen van twee vellen druks in royaal octavo 
formaat, voorzien van ruim 250 houtsneden en 
tot den prijs van 20 cents per vel. Daar dc om
vang op twintig afleveringen, die twee boekdeelen 
vormen, geraamd wordt, zal de prijs van het ge
heel op ongeveer acht gulden komen te staan, 
waarvoor titels en omslagen worden verstrekt. 

Daar het prospectus tevens dient om de wijze 
van uitgave aanschouwelijk te maken en eenige 
der afbeeldingen daarbij ziju opgenomen, kunnen 
wij nu reeds een gunstig oordeel over de wijze 
van uitvoering, zoowel van den tekst als de hout
sneden , vellen. Men hoopt de uitgave met 1 
September e. k. te beginnen en haar uiterlijk in 
1868 te doen eindigen. 

Leeuwarden, 28 Aug. Wij vernemen, dat 
eindelijk en weldra mag worden tegemoet gezien 
de vergroot ing vau het spoorweg-stationsgebouw 
alhier, waarvan de behoefte dagelijks meer blijkt. 
Bestek, teekening en hegrooting van kosten zijn 
thans bij het departement van binnenlandsche 
zaken ingezonden, liet gebouw, tot berging der 
waggons, zal gedurende don bouw tot station 
worden ingericht. 

Zalt-Bommel, 29 Aug. Van den 22-1™ tot en 
met den 28»'™ dezer is gemiddeld 75 ned. duim iu 
de hoogte verwerkt, waartoe benoodigd was aan 
den stroompgler n". X 900 mud mortel, behalve 
6 vaten portlandsche cement voor de hardsteenen. 
De put der hetoniiing is nu met veel moeite droog 
gemalen geworden. Thans is men bezig aan deu 
pyler no. IX. Er komt handenarbeid te kort zoo
wel aan spoorwegbrug als spoorweg. 

M e p p e l . 3 Sept. De gemeenteraad alhier 
heeft in zijne heden gehouden zitting besloten, 
om bet plan tot het houwen van een vergroot 
stedelijk ziekenhuis aan te nemen , en zoo spoe
dig doenlijk daaraan uitvoering te geven, terwijl 
het plaatsen, van een schutsluis iu het zooge
naamde Mallegat, met het doel om eene door-
strooming van zuiver loopend water te verkrijgen, 
eveneens zoodra mogelijk zal worden uitgevoerd. 

I N G E Z O N D E N . 

Waarde vriend Hedmctear! 
Gij hebt in n u . 34 van De Opmerker, 24 Aug. 

1. 1., bl . 141 , een stukje uit de Spectator doen 
overdrukken, waarschijnlijk om in uw blad tot 
beantwoording uit te lokken. 

J. K , zoo is de «bevallige pseudoniem" van 
den schrijver, die in zijn centje met grof ge
schut is aangerukt tegen de Maatschappij tot be
vordering der Bouwkunst, tegen de hoofdstad 
des Rijks, met zijn vroeger en huidig gemeente
bestuur , en tegen het altijd betrekkelijk juweel 
van Van Campen, heer van Randenbroeck. 

Eerstens schijnt die publicist niet te willen we
ten , dat de genoemde Maatschappij reeds iu 1843, 

dus één jaar na hare stichting, eene prijsvraag 
uitschreef voor een koninklijk Paleis. Het be
kroond ontwerp was later voor 1V 4 gulden te 
koop en is dat nog voor ieder belangstellende. 

Dat vorstelijk ontwerp is van den heer archi
tect W. J. J. Offenberg ; het was gedurende Augus
tus tentoongesteld in de entree-zaal van het voor
malig »Oude Mannenhuis" , en gaf eene te bou
wen waardige woning of Paleis voor één of het 
koninklijk Huis. 

De Maatschappij, hierboven genoemd, vergistte 
zich dus niet, toen zij in 1867, na 24jaren wach-
tens, eens eene prijsvraag van een gemeentehuis 
voor Amsterdam ter beantwoording aanbood. Wie 
dat wraakt of laakt, kent de beteekenis dezer 
Maatschappij en het doel der houwkunst niet! 

2o. schijnt de publicist niet te weten, dat 
de Maatschappij met den gemeenteraad in geen 
verband staat, anders had hij heider werkkring 
en plichten niet zoo wat doorcengehaspeld. De 
gemeente cn haar Raad hebben hoogst kundige 
beambten in overvloed, om ontwerpen van Pa
leizen te maken en te bouwen wat hun gelast 
wordt, 't Is daarom waarlijk bijzonder vreemd 
te heelen. dat men de Maatschappij tot bevorde
ring der Bouwkunst zaken wil doen klaarmaken 
die den gemeenteraad in Amsterdam aangaan. 

3<e blijkt J. K. onbekend te zijn met de ver-
eischten van een goed Amsterdaiiisch gemeentehuis 
iu 1867, en kan de wel eens geopperde bewering 
nooit Bteekhouden als zou het Raadthuys van den 
Dam uit 1048, groot genoeg eu zoo maar te 
gebruiken zijn voor eeue verdubbelde en andere 
bevolking, als waarvoor Jacob van Campen of 
Daniel Stalpart het ruim hebben ontworpen. Wij 
noodigen .1. K. uit , zich te dien opzichte eens 
goed te doen inlichten en het aantal der bij het 
proramma der prijsvraag gevraagde lokaliteiten 
eens te vergelijken , bij die in van Campen's mees
terlijk raadhuis aanwezig. 

4o. maakt de publicist zich een tamelijk ver
keerd denkbeeld van «Amsterdams aloude trots"; 
het is niet zoo erg met het «droevig provisoire" 
«dat rampzalige paleis", gesteld, als .1. K . ons 
dat wil doen gelooven. In Apr i l 1867 zag het 
Paleis met de «friperie" (fraai gekozen woord) 
er zeer goed ui t , vooral in de feest- en woon
zalen. 

Of dat verblijf voor weinige dagen van de 
305 per jaar een «hoogst ongeriefelijk toevluchts
oord moet heelen", zal J. K. wel door ofliciëele 
iiiforinatiën kunnen bewijzen. Anders is het van 
hem tune mauvaise plaisanterie", en komt het 
nog minder te pas te spreken over «schande het 
koningschap aangedaan." 

5o. vinden wij het niets aardig dat J. K . , bij 
elk woord dat hij schrijft, in opgewonden stem
ming schijnt te zijn, en altijd in den overtretteinlen 
trap spreekt. De goede vriend schijnt zich met het 
burgerlijke in de Nederlandsche taal slecht te 
kunnen vergenoegen. Of schreef hij soms enkel 
voor zekere lieden , die hij preferentie door den 
bril der overdrijving kijken.' 

En in de zesde plaats zou J. K. lang niet 
kwaad doen , zich die zaak daadwerkelijk aan te 
trekken en zelfs zijn ontwerp voor een Konink
lijk paleis kunnen indienen bij deu Amsterdam
schen gemeenteraad, ten einde de beraadslagin
gen daarover zelf hij te wonen , den Raad vooral' 
verzoekende, wat haast en ïnillioeiien voor den 
opbouw te maken. tip die wijze zouden dc 
hittere klachten van .1. K. over 't stadhuis 
en het paleis, op de meest betamelijke wijze 
opgelost, of misschien worden verduurzaamd , dat 
is in de pekel gelegd en van de lucht afgesloten. 
Maar 't is heter hard geblazen, dan den mond ge
brand en daarom verzoeken wi j , niet eene ver
plichte dankbaarheid, der geachte Redactiën vau 
Dc Opmerker en van de Spectator, deze korte 
repliek ter kennis van J. K. te brengen, wiens 
hand straf was, maar wiens gemoed stellig liefe
lijk zal zijn en daarmee alles wéér goedmaakt. 
Na oprechte morgengroet 

verblijve uw vriend , 
L E L I M A N . 

vh. 4 Sept. '67. 

. Aait 
deu redacteur cn den lezer vun De Opmerker. 

De redactie van de Nederlandsche Spectator, of 
anders haar berichtgever , hebben zich in de twee 
laatste H o m m e r s , op de place d'honneur van ge
noemd blad wtykelijk overtroffen, en daar even satiri-
que als vague zelfs zeer onjuiste woorden gesproken 
over de Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst , hare tentoonstelling eu enkele van de 
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inzenders, die op een ander onthaal hadden ge
hoopt. — J. X . , die deze onjuiste berichten in 
n". 34 van De Opmerker tot klaarheid wist te 
brengen en slechts in een viertal regels de .Spec-
tator toesprak, wordt daarom dan ook door het 
geachte Haagsche orgaan zeer beleefd begroet in 
het eerste bericht van zijn laatste nommer 35 , 
met de verschrikkelijke en tergende titulatie van 
»rare en zwartgallige heer." 

't Is niet de eerste keer dat de Spectator zoo 
koddig te velde trekt tegen anderen , die nooit 
•imeeluchen". waar het de heiligste belangen der 
bouwkunst en hare ijverige beoefenaars geldt, 
maar het is toch voor de geachte medewerkers 
en lezers van de Spectator te hopen . dat hare 
redactie of berichtgevers voor de laatste maal 
verknolde dingen, om bij dat woord te blijven, 
van ernstigen aard , met eene grap , grol of pec-
cavi zullen trachten goed te maken. 

Wij hebben intusschen akte genomen van de 
vrij duidelijke verklaring des Spectators, dat in 
het bewuste bericht op nieuwmodische manier 
was misgeschoten , en dat hare redactie ook het 
weekblad De Opmerker beschouwt als een speciaal 
blad aan de bouwkunst gewijd. 

Ingevolge deze juiste beschouwing is het misschien 
niet overbodig den SjMctoior-berichtgevêr te her
inneren , dat wij eens in een of meer middel-
eeuwsche prentenboeken (sic) hebben gelezen, dat 
het goel is bloode te niesen en te. big f een op het 
erf van andere luijden" (sic). Zonder dien eersten 
levensregel voor de burgerlijke gemanierdheid en 
wederzijdsche toegenegenheid, schiet zelfs dc beste 
Haagsche scherpschutter iedere roos mis, en heeft 
het bataljon veel meer reden tot weenen dan 
tot lachen. 

Naar wij hooren , zijn er scherpschutters van 
alle soorten, zelfs die met één oog kijken, (sic) 
Dit laatste is niet van toepassing op de schutters, 
die zich in het weekblad de Spectator iedere week 
in de schietkunst oefenen. Deze allen zijn even 
hupscbe als tweedogige mannen , natuurlijk nooit 
onjuist, nooit raar cn nooit zwartgallig, dan op 
de uitzonderingen (sic, sic) na. Dat zij gezond 
blijven en schrijven. 

.1. X . 

Varia. 

Middel tegen aanzetting van den ketel
steen. Ken ander middel tegen de aanzetting van 
ketelsteen in de ketels van stoomwerktuigen , is 
bij de Société des Ingenieurs civils te Parijs in 
gebruik en door baar beproefd , bestaande uit 8 
grammen bijtende soda per kubieke el water in
houd in den ketel. De caustieke soda wordt bij 
het voedingswater gevoegd , en daarmede in den 
ketel gepompt. De in opgelosten staat in het 
water voorhandene kalk en andere zouten , wor
den daardoor belet zich aan de wanden des ke
tels en in de stoombuizen vast te zetten en zak
ken in den vorm van drab of bezinksel naar den 
bodem des ketels , vanwaar zij gemakkelijk kun
nen verwijderd worden. 

Men wachte zich alleen voor het toevoegen 
van te groote hoeveelheden soda, omdat het ul-
caliscb geworden water , in de cilinders komende, 
nadeelig en verdikkend zou kunnen werken op 
de olie, waarmede de zuiger is gesmeerd , en dus 
de vrije werking daarvan zou kunnen verhin
deren. 

Journal de l'éelairage au Ga;. 
Suikercultuur. Men kan niet zekerheid na

gaan , dat de Chineezen reeds vóór '2000 jaren 
de suiker-cultuur kenden. Reeds sedert zeer 
langen tijd kwam er suiker vandaar in zeer 
kleine hoeveelheden naar het oude Europa, 
maar werd daar alleen als genees- en verzach-

ngsmiddel gebruikt. 
, v Wanneer de suikerphinl . westelijk van China 

uit: in{verspreid geworden, is niet met zekerheid 
bekenil. I evenmin wie het eerst in het bezit 
daanajWgekomen zi jn . maar men vindt in dc 
10* eè$4- de suiker hij de Persen, als eene cul
tuur-plant: vandaar verspreidde zij zich naar 
Mesopotamia, Syrië enz., en door de Sa raceenen 
naar Egypte, Sicilië en Spanje. 

Men houdt gewoonlijk het suikerriet voor eene 
inheetnsche s plant in Amerika, hoewel die nog 
nimmer in itjit werelddeel , in het wild levende 
gevonden is. 1 Meer waarschijnlijk is hel . «lat de 
Pur tuMiWha. ontdekken s, de suikerplant daar
heen .hebben i overgebracht . vooronderstellende 

terecht . dat klimaat en bodem van de nieuwe 
wereld, bijzonder voor den aankweek daarvan 
geschikt waren. In betrekkelijk korten tijd , was 

j dan ook de productie in Amerika zoo toegenomen, 
dat geheel Europa daaruit van suiker voorzien 
werd. (Observer.) 

Werk van het mensehelijk lichaam. De 
heer Heaton geelt, de volgende berekening van 
het werk door het mensehelijk lichaam in 24 
uren verricht wordende: — werking van het 
hart 70.000 meter-kilogranimmen: werk vaude lon
gen 10.000 meter-kilogrammen : idem van de 
spieren en zenuwen 20.000 meter-kilogrammen ; 
1 meter-kilogram is I Xed. pond , 1 el hoog 
opgevoerd. 

Aanbestedingen. 

len ï 

A a n k o n d i g i n g e n 
Maandag , it Nept. 

Ten l l ' / ï ure, ami het gebouw van liet prov. bestuur te 
' •Hage : het keggen eener kade langs den linkeroever der 
Nieuwe Merwede beneden de Spiering-sluis over de Kuiters-
plaat, behoorende tut de werken der .Merwede en killen 
under de gemeente Werkendam, proviiu ie N'ooril-Brnbaiit. 

UIl lKdag , fO *e»l. 
Teu 12 ure, aau liet gebouw vau bet provinciaal bestuur 

te Assen: liet bouwen van eeue school en onderwaterswo-
uilig te 1' rederiksooril, gemeente Vledder . provincie Drenthe. 

W o e n s d a g , t l Kt-pl. 
Ten I I ure, iu ile herberg van dc wed. ,1. V . Dis te 

Strijen: het bouwen van eeu huis aldaar. 
Ten 2 ure, teu raadhuize te heiden: herbestediug van 

eeue gedeeltelijke verbouwing en vergroting van liet K. C. 
wees- en oudeliedcnbuis aau de St. jacobsgracht aldaar. 

Donderdag , 12 Sept. 
Ten f a ure, iu een der lokalen vau hit ministerie van 

binnen!, zaken te 'sllage: het lei eren van ilH.OOO greenen-
bouten dwarsliggers voor ile Staatsspoorwegen iu vier per
ceelen. 

T e n 12 ure , in eeu der lukaleu vnn bet ministerie van 
binneul. zaken te 'sl lage: het maken vnu den onderbouw 
eener draaibrug met reiiimiugwerken , due d'alven en lei-
dammen, beueveus van een vaargeul eu een gedeelte spoor-
wegdaan . teu behoeve van de overbrugging van het Hol-
landsch Diep bij .Moerdijk. 

Ten 12 ure, iu een der lokalen vnu het iniuisteric vau 
binnenlaiiilschc zakeu te 's.Hage: liet verlioogen eu verzwa
ren van waterkoelingen te Bergen op Zoom. 

Teu 2 1 / , ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Haarlem : het uitvoeren van eenige werken nan het Noord-
Hollandselie Kaniinl in twee perceelcu. 

V r i j d a g , 13 Nept. 
Ten 11 ure, iu bet Academiegebouw te Grouiugeu: het 

aanbrengeu eener gas- en waterleiding cn bet leveren vau 
ameublement in het Phj siologisch Laboratorium , behoorende 
tot de Academische gebouwen, iu drie perceelen, ah: 1ste 
perceel, a. l iet aanbrengen van eene gasleiding door het 
geheele gebouw eu iu verbinding niet de stadsgeleiding iu 
dc Kijk iu 't Jat straat. *. Het aanbrengen van eeue water
leiding in Onderscheidene vertrekken met twee waterreser
voirs op zolder cn eene zuigperspomp. 8de perceel. Het leve-
reu vau kasten, tafels, stoelen eu verdere beuoodigde voor
werpen, nieerendeels tot het meubcliiiakerswerk behoorende. 
3de perceel. Het levcreu van dc benoodigde kachels niet toe
behoord!. 

Teu 12 ure, auu het gebouw vau bet prov. bestuur te 
Arnhem : bet leggen , zinken en bestorten eener blecsluag, 
eu het opmakeu van bel pakwerk langs den voet vau den 
Krlecoinselieu Schaardijk, aan den linker Waaloever, iu de 
provincie Gelderland. 

Ten 12 ure, aan het gebouw vuu bet prov. bestuur te 
Zwolle: de vernieuwing van de Rijksbrug over de Molen-
streng te Almelo, gclcgeu in den grooten weg der 2c klasse, 
no. 2, gedeelte van Nijverdal tot de Pruissiscbe grenzen, 
achter Knschedé . 

Zaterdag, 14 Kept. 
Teu 1 ure, teu ruadbuizc tc Nieuwer-Ainstei: iiet ver

nieuwen vau de üurpsstruat te Amstelveen. 
Ilin-di.t;, 17 Mept. 

Ten 10 ure, ten gciueeutebuize te Zeven bergen: het ge-
reedmukeu eu daarna begriudeu eu teu deele bestraten vau 
den weg, van Zevenbergen naar den Hgkswcg van Breda 
uaar Moerdijk , en vau dien weg naar de Blauwe Sluis in 
de richtiug uaar Lage-Zwalnwe, eene gezamenlijke lengte 
uitmakende vau 8472 ellen. 

V r i j d a g , 20 Nept. 
Teu 12 ure, aau bet gebuuw vau bet prov. bestuur te 

Arnhem: bet aanleggen vau vijf perpendiculaire kribben tot 
verbetering van het vaarwater tier rivier deu Usscl iu Gcl-
dcrlaud, tusschen de peilraaijeu nu. X l . l eu X l . l l l , buveu 
deu Boterboer. 

A f l o o p v a n aanbes t ed ingen . 

Op 2 0 Aug. tc 's-Hage: Het maken vau waehterswuniugeu, 
afsluitingeu eu eenige verdere werken op den spoorweg vau 
liergen op Zoom uaar de Ooster Schelde; daarvoor waren 
dertien billetten vau inschrijving eu eeu blanco of ledig cou
vert, waarin men waarschijnlijk verzuimd heeft het iuschrij-
viugsbillct in te sluiten, ingekomen; ile minste inschrijving 
was die vau den lieer 1'. vuu Vliet Jr., te Uithoorn , voor 
/'13,600. Vcrvolgeus werd aanbesteed het makeu van tijde
lijke halten nabij de Glanerbaak aan de Pruissiscbe grenzen; 
daarvoor waren 6 billetten vau inschrijving iugekumen en 
was dc minste insclirgviug die van deu beer M . Straalmau, 
te Deventer, voor J 12,401). 

Op SO Aug. te s-llage: De aauleg eeuer telegraaflijn met 
drie draden langs den staatsspoorweg van Boxtel naar Vught 
cn het innkeii der vcrbiudiugeii met de bestaande lijmu te 
Boxtel eu Vlight. Vuil de vijf inschrijvers was de minste 
de heer G . Smit , te Wilnis , v o o r / 5 S U . 

Op S I Aug. te Utrecht: Het nauleggeu vau rijswerken, 
ter verbetering van de rivier de Lek , onder de gemeenten 
Tuil cu 't Waal , Hagesteiu eu Kverdingeu. Aauueiner werd 
de heer A . vau B o n n a , te^Tull^cn 't,Waal ,voor J 34,600. 

Op S I Aug. te Ngmegei] : Herbestediug van het herstellen 
vau water- eu -toriiiselindeii unii eenige \eriledigiiigswerken 
onder liet beheer der genie aldaar , waarvan als minste inschrij
ver itaunemer werd de heer.1. Tennissen te Nijmegen voor /"2100. 

Op 2 Sept. te 's-Hnge: bet verder opruimen van rijks-
gronden langs deu rechteroever in het rivierbed der Nieuwe 
Merwcde, aan den bovenuiouil der .Nneepkil, ouder de ge
meente Werkendam, prov. Noord-Brabant Alvorens dc bus 
geopend werd, verzocht de heir H . de Kort, van Papcn-
drecht. aan het lid van Gedeputeerde Staten eu verdere 
leden der commissie van aanbesteding, dat zijn billet buiten 
overweging en als uiet ingekomen gesteld mocht worden , 
wijl hij zich in de berekening vergist had, waarvoor hij tot 
den Minister verwezen werd; vervolgens werd de bus geo
pend, waarin zich 12 billetten vau inschrijving bevonden, 
en wtl de minste inschrijving die van deu genoemden heer 
11. de Bost voor ƒ 2 9 , 6 8 0 . de op hem volgende minste In
schrijving was die van den heer II. Middelkoop, van beer
dam, voor ƒ 3 5 , 8 0 0 . 

Op 2 Sept. door burgemeester en wethouders der 
gemeente Blueiueiidnal teu raadhuize tc Overveeii : bet 
bouwen van eeue school eu ouderwijzerswoning iu de buurt. 
Bloeiiicndaaj, benevens de levering van eenige scboolmeubc-
len. lie minste der negeu inschrijvers was de H e e r Tbeud. 
Roogendoorn , te Brenkelen, voor ƒ 9 4 6 8 . 

Op 4 Sept. te Amsterdam i [let gedeeltelijk amoveren vau 
de Ituiten-Soeicteit en aangrenzend gebouw , genaamd B e ü e -
vue, Schans achter den Stads Schouwburg, om dadelijk de 
funtleriug doelmatig iu te richten en dat gebouw tc vergroo-
teu ua:ir de zijde vnu dc Stads Vest. Minste iuschriiver de 
Heer 11. Kietsiiijdcr voor ƒ 22,300. 

Advertentiën. 

Zilveren Medaille. Zilveren Medaille. Bmn/.en Medaille. 
18 0 5. 1 8 0 0 . 1807. 

A M S T E R D A M . A M S T E R D A M . P A R I J S . 

Stoomfabriek va» Zinkwerken 
te A R N H E M . 

Gegolfd Zinken Bladen voor Dakbedek
king in de breedte gegolfd naar bet Berlijnsch 
systeem 1.00 X 1.75 Xed el. 

ƒ 1 . 2 5 per 100 k". boven de noteering van het 
gelamineerde zink. 

WUBFBAIÜ, «.I i i i t n / i \ * , ' to i i ! \ i n i s 

B E C K E R & BUDDIiVGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmeet - en andere i n s t r u m e n 
ten voor den W A T E R S T A A T , I I E G E N I E , D E N A A N L B G 

V A N S P O O R W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s . W e e g b r u g g e n enz. 

FOLKERS & C°, 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N H E 

Ü l l L I L f l l U l l L LiU.Tir' .iLhlITED' 

t e L O N D E N . 

Ransome's kunstzandsteen voor Bouw
kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , KAPI -
T E E L E N . C O N S O L E N , F R I E Z E N , enz.: alsmede 
V A Z E N ' . F O N T E I N E N . G E D E N K T E E K E N E N 
S T A N D B E E L D E N , G R A F T E E K E N E N enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig; teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge 
geven, en naar over te leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de verbinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk , die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N STEEN'. TERRA
COTTA . K A L K - . PORTLAXD-CEMENT-BEPLEIS-
TERING, enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoniing 
van Steenkleuren zijn verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

MOöAIK-TEGELS. 
(Gebakken «tteeii. Frarmch fabrikaat.) 

Dessins en monsters zijn in verschillende 
kleuren voorhanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel-Hötel (vestibule), 
voor den Huize «Kersbergen" te Zeyst (warande) 
en vele particuliere gebouwen. 

Adres FOLKERS & 0». te Amsterdam. 

Tweede jaargang. N0. 37 
liTvrliijiil prewld i''nVr>n Zaterdag bij 

l i . 4 . i i i a i : - i i : tv A m h e m . 
Priji per 't in.iiiiden fr.nif'1 ji. | i . J , , 6 3 , 

^ \ J ^ e r 5& 

14 September 1867. 
IfeD alibDGrrTl Ilfb mor i-eO j.i.H;'.'iu'. 

Uterlenlifu losten f -.iü per (r*»iin»*D regel 

e» 'iMtr ïegfl en reu \°. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AMNEIERS&WERKBAZEN. 
T T i t g e g e v e i i o n d e r r e d a c t i e v n u F . V V . V A T N Ö K N D T 

Met medewerking van Or. T. VAN POESBURGH, C. J. VAN DOORN, 0. tl ROT IIK, J . II. LELLMAN, II. LINSE, S. E. W. R00RDA VAN EÏSINOA, II. I'. VOGEL. 

Uitgegeven <e Arnhem bij D. A . THIEME.—Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C°. te Amsterdam. — Boekdrukker van G. W. VAN DER W I E L . 

O V E R 11ET GEBRUIK V A N STOOMKRACHT OP 
HET « G R O O T E K A N A A L , ' ' I N I E R L A N D , 

Door S. I I E A I . Y . 

Deze vaalt is K i l l Eng1, mijlen lang met sluizen 
van 00 voeten lengteen 1:! voeten 0 duimen wijdte: 
in de kanaalpanden werd de waterdiepte gehouden 
up 5 voeten 2 duimen , maar de diepgang van de 
handelsvaartuigen was beperkt tot 4 voeten 3 
duimen. De breedte van het kanaal wisselt af van 
till tot 80 voeten , met taluds aan beide zijden , 
zoodat er in het midden eene bevaarbare breedte 
van :itl viieten overbleef. Aleer dan 300.01)0 Ion 
j leren worden jaarlijks door stoomsleepers langs 
dil kanaal iu en uit Dublin gevoerd. 

Stoomkracht is up twee wijzen hij de scheep
vaart op kanalen aan te wenden, eu beide zijn 
op liet «Groote Kanaal" in toepassing gebracht ge
worden. Vooeeerst, door liet stoomwerktuig niet de 
biding in I't'ii schip Ie brengen ; ten andere door 
alleen stooiuverniogen te bezigen voor bet sleepen 
van een' trein schuilen. Ouk had uien proeven 
genomen zoowel met eene enkele schroef als mol 
eene dubbele, maar de laatste werd ongeschikt 
geoordeeld op kanalen. Bij de eerste poging tot 
bet invoeren van stoomkracht, werd een vaartuig 
ingericht om zoowel de lading als de machine te 
bevatten, maar het voerde zon weinig up, dat 
de onderneming geene winst afwierp. Sinds de 
laatste twee jaren echter was het sleepen van 
schuiten-treinen door kleine stoombooten van 
groot vermogen met deu besten uitslag in ge
bruik gekomen op een waterpas pand van 25 ' / 2 

Eng. mijl. De schroef, die gebleken was de Leste 
te zijn , had een blad , aan deu omtrek breed '12 
duim, aan de basis zooveel uitgesneden als niet 
de vereisehte kracht overeen te brengen was: 
de spoed of afstand , dien zij doorliep door 
één' slag om te draaien, was een toenemende en 
bedroeg 5 voet 3 duim tot 7 voet ! l duim. Een 
van deze stoomers sleepte drie schuiten, elke met 
40 ton lading, met eene snelheid van 2'/., Eng. 
mijl in het uur; de drukking op den stoomketel 
was UO Eng. ponden per vierkante Eng. duim; 
het getal omwentelingen was 75 tol 80 in de 
minuut, en liet verbruik van brandstof, die be
stond in één deel kolen op drie deelen slakken 
of sintels isltu-k'. heiiep 112 Eng. puilden (I Eng. 
pond — O,., kilo) per Eng-, mijl. De schuiten wa
ren 00 voet (1 voel — I),.'III5 meter) lang eu 13 
voet breed , en hadden , geladen , een' diepgang 
van 4 voeten. Op dot gedeelte van het kanaal, 
waarop stoom wordt aangewend , zijn de paarden 
nu geheel verdwenen, en twee stoombooten doen 
nu dagelijks geregeld dienst op en af. 

op de rivier Shannon moesten de stoomsche
pen, die zeiven hunne vracht laadden , dour slui
zen gaan, die hunne lengte beperkten tut 72 
voet en hunne breedte tot 13 voel 3 'luim. Zij 
hielden elk 50 ton goederen in , hadden 4 voet 
8 duim diepgang en voldeden uitmuntend 

In den loop van het mondeling onderhoud, dal 
up de hierboven medegedeelde voordrachten volg
de, den l.'t'1'" November j . I. gehouden in het 
Britsche Instituut van Ingenieurs, werd nog op
gemerkt, dat er tegenwoordig een vierde sleeper 
dienst doet up het Glouecster-Boikeley-Kunual, 
en dal in den tijd van drie weken gedurende de 
laatste maand September vier stoomschepen 35.280 
tonnen 16 Eng. mijlen hadden voortgetrokken 
tegen eene uitgaaf van i 145 en 8 sh., wat dus 
nog minder dan één-zestienden penny per tun en 
per Eng. mijl bedraagt. Op de Forth-Clyde- en 
de Moiiklanil-kaiialen werd iu liet jaar 1850 een 
lichter, die 80 ton vracht kon laden, van kleine 
stoomwerktuigen van hoogen druk voorzien, zoo 
dicht mogelijk liij den achtersteven geplaatst, en 
van eeue schroef voorzien. Toen deze proef met goe
den uitslag bekroond was, werden er machines ge-
plaatst in eene laadschouw van .'15 ton, in een 
vaartuig, dat up een kanaal als ijsbreker diende, 
op lichters met masten , die als handelsvaartuigen 
up kanalen eu langs de kust waren gebezigd ge
worden en 120 ton laadden, en op een schip, dat 
delfstoffen vervoerde up hel .Monkland kanaal (liO 
ton) en op het Forth-Clyde-kanaal (75 ton). A l 
len luidden aan de verwachting beantwoord en 
waren voorloopers geweest van zeventig stoom
schepen, die nu aan het werk ziju up de I'orth-
Cl\de-vaart, en van dit kanaal naar de nabij-
zijnde zeekust. Omtrent den schroefsleeper Bir
mingham, die van 1855 tot 1805 gebruikt was 
geworden om schuilen op te trekken naar het 
verileelpaiiil van het liegents-kanaal, werd mede
gedeeld dat de doorsnede van den waterweg in 
verhouding tol die van de vaartuigen stond als 
ongeveer 4 : 1 . behalve iu de tunnel van den Maida-
heuvel over eene lengte van 270 yards, waar 
deze verb Hiding was 2 : 1, en voorts dat de ex
ploitatiekosten voor dit vaartuig gedurende de 
acht maanden, die den 3 1 t t w Mei 1805 eindig
den, •£ .'144 en 2 sh. beliepen. De afgelegde 
afstand bedroeg It,510 Eng. mijlen, bet getal 
opgesleepte schuiten 2.02.'1, het bedrag van dc 
vervoerde ladingen 511.738 ton, of met het ge
wicht van de schuiten stuiven , 00.08,'i. De kus
ten, alle lasten daaronder begrepen, waren ge
weest shilling per afgelegde Eng. mijl , 1 
penny per tou lading en per Eng. mijl en 1 
penny per ton bruto gewicht. 

Op de rivier Severn waren gedurende tien ja
ren stoomsleepers gebruikt geworden , maar thans 
achtte men de doelinaligstc inrichting bet plaat
sen van een klein stoomwerktuig in eene schuit, 
die zelve 40 ton goederen kou laden en, naar 
gelang der kracht van den stroom, ééne , twee 
of drie kanaalsclii'peii achter zich sleepte. Op de 
Weaver-vaai't, eeue gekanaliseerde rivier, was 
het gebruik van stoom gebleken zoo yoonleelig 
te zijn , dal alle zeilschepen en ja.igpaarden eer
lang zullen verdwijnen. 

Op bet Aslihy-de-la-Zuiieh-kaiiaal was eene 
«•reeks' proeven eenoiiieu uni uit te makeu, of 

1 131 

" I I li 

stouiugebruik het kanaal beschadigde. inzonder
heid de glooiingen. Men bevond, dat er geene 
nadeelige werking plaats had, als de snelheid 
beperkt bleef tot 3 a 3'/2 Eng. mijl in het uur. 

(Uit het Engelsen). 

SCIIROEFPALEX OXDER LICHTTORENS 
IX MOERASGROND. 

Het kan voor Nederlandsche en Nederlanilsch-
Inilisclie ingenieurs zijn nut hebben hunne aan
dacht te vestigen op een kort artikel iu het jongste 
Juni-nommer van TheArtiian, waarin eenige af
metingen (iih't figuur) wurilen opgegeven unit rent 
schroefpalen, door de Noord-Amerikanen aange
bracht iu den moerasgrond van het Zesde Lichttoren-
district. Zij zijn met dubbelen draad en worden 
gemaakt duor Poole & Cie. te Wilmington, in 
Delaware. 

Grootste middellijn 5 voeten. 
Kleinste dito I voet, 4 duim. 
Getal draden 2 , elk 1.] omdraaiing makende. 
Spoed 12 duim. 
Middellijn van deu paal uf spil 12 duim. 
Dikte van bet blad aan de spil IJ duim. 
Dikte van hel blad aau deu omtrek ' duim. 
De Britsche verslaggever voegt er bij : in plat

ten grond is het eerste één-derde van den om
trek een c i rke l , het overige eene Archimedische 
schroef. Het beginsel van den dubbelen draad 
moet de prucf van de ondervinding nog doorstaan. 

IJZEREN POTTEN OXDER DE SPOORSTAVEN 
V A N DE EGYPTISCHE SPOORWEGEN. 

De Engelsche kapitein Sherard Osborn beeft 
onlangs veel moeite gedaan om iu Egypte in
lichtingen in le winnen omtrent de uitkomsten 
van gietijzeren potten onder de spoorstaven , en 
deed daaromtrent verslag aau de bestuurders van 
den Great-Indian-Peninsula-Railway, in Britsch-
Indié. 

De Engelsche consul-generaal iu Egypte gunde 
hem daarbij inzage van een rapport aan de 
Britsche Regeering , dat in alle opzichten gunstig 
luidde. |)e heeren llardcaslle, Perry en Abul 
Meyd Elfeiiili , ingenieurs van verschillende sec-
tien van den spoorweg, stemden alle drie hierin 
overeen, dat na elf jaren dienst de put, door 
Stephenson uitgevonden , evenzeer berekend schijnt 
voor zandachtigen grond , de rijke zwarte slib 
van liet Nijldal (vrij gelijk aan den zwarten grond 
van Britsch-liiilie) of de harde, onveerkrachtige 
oppervlakte vau het land eu de iiigravingeu tns
scheu Kuiro en Suez. 

Een groot deel van de putten, vóór veertien 
jaren duur Stepbensun ingevoerd, is nog iu uit
muntenden slaat, en het schijnt, dat zij van be
tere hoedanigheid zijn don de later aangebrachte, 
althans wol de natuur vau bel ijzer betreft, of
schoon buiten tegenspraak de vorm verbeterd is 
geworden. 
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De pot van Edington (uit Glasgow), model 1805, 
geeft meer lengte van ondersteuning aan de 
spoorstaaf en is aan de kruin wat dikker dan 
in liet oude model. Onafhankelijk van de ge
daante, komt liet bij een' ijzeren pot evenzeer 
aan op de hoedanigheid van het ijzer als bij een' 
houten dwarsligger op de hoedanigheid van het 
hout. De regel bij den Egyptischen spoorweg is 
zeven paren potten per rail van één en twintig 
voet lengte. Vier paren zijn elk verbonden door 
ijzeren dwarsstaven. De ondervinding beeft ge
leerd , dat het alles behalve wenschelijk is, een 
grooter aantal onderling te verbinden , hoe scherp 
de bochten of hoe steil de hellingen ook zijn 
mogen, ten einde de zijdelingsche veerkracht van 
dc baan niet verloren te doen gaan. Er zijn 
twee bochten, elk van 100 meters, bij Kaïro; 
de gewone bochten zijn van 400 meters. 

In eiken pot zijn twee gaten. Dc ballast wordt 
na er in te zijn gestort, zacht aangestampt. Oji 
rotsgrond moet vooraf, ter dikte van ongeveer 
vijftien Engelsche duim, ballast worden ge
spreid. 

Het onderhoud van den bovenbouw is in Egypte 
eene kleinigheid in vergelijking met de kosten in 
Britsch-Indië en is toevertrouwd aan eenige oude 
soldaten onder de bevelen van een oud-officier. 
De baan was in beteren staat dan de spoorwegen 
in Engeland (of in Indië? our railway). 

De superintendant van den Onderkoning en 
die voor de locomotieven gaven voor warme lan
den verreweg de voorkeur aan potten boven 
dwarsliggers. Ofschoon de machinisten in Egypte 
gelijk in Indië, met roekelooze snelheid stoomen , 
is in het laatste land het derailloeren menigvul
dig , in het eerste bijna onbekend, behalve bij 
botsing. Dc Alexandria-express-trcin legt in den 
regel veertig Engelsche mijlen in het uur af, 
soms meer dan zestig. Misschien hebben nergens 
de vrachten bij zulke lichte staven (05 Engelsch 
pond per yard) zulk aanzienlijk gewicht. De 
goederentreinen bevatten soms vijftig wagens, 
elk gemiddeld van elf ton bruto, en gaan met 
eene snelheid van twintig tot veertig Engelsche 
mijlen per uur. 

De heer Perry verving op zijne sectie dc hou
ten steunpunten over 22 Engelsche mijl door 
ijzeren, ten einde de veiligheid te verhoogeu en 
de onderhoudskosten te verminderen. 

In Egypte en Indië verteerden dc dwarsliggers 
spoedig door dc bedekking met aarde en de af
wisseling van warmte en koude, van droogen en 
vochtigen grond. 

De bewering, dat bij een ongeluk het gelde
lijk verlies grooter zou zijn, is aan bedenking 
onderhevig. Vooreerst breekt de ijzeren dwars-
staaf in het midden minder dan de houten dwars
ligger in het midden der breedte van spoorwegdam-
men, waar na eenigen tijd de aarde en ballast 
niet meer regelmatig steun bieden. Ten andere 
zijn dikwijls in Indië gedurende het droge jaar
getijde houten dwarsliggers verbrand door vuur, 
of heete asch, uit den haard gevallen, of bij 
botsing , of door vonken , die de bagage hadden 
aangetast. Verliezen van dezen aard zijn zeer 
aanzienlijk geweest. 

Alle Indische liggers (behalve die van teak 
of djati; waren binnen acht a twaalf maanden 
tot stof. Die van teak kosten nu reeds fl'i tot 
ƒ 1 5 het stuk, geleverd in schepen te Bombay, 
de kosten voor ontschepen en vervoeren naar het 
bouwterrein er niet onder begrepen. Zij worden 
alle gezaagd uit jonge boomen in twee helften , 
die later niet het onderste boven kunnen worden 
gelegd, en minder dan 3'/i Engelsche duim 
dik zijn. 

Liggers van andere houtsoorten waren, of
schoon kunstmatig tegen spoedig bederf beveiligd, 
soms reeds binnen acht of negen maanden ver
gaan. De bekende Bridge Adams geeft de voor
keur aan gesmeed ijzeren dwarsliggers, maar is 
even sterk tegen houten. 

(Naar liet Engettch/. X . 

HANGBRUGGEN VOOR S P O O R W E G E N . 

De ingenieur Van der Made, heeft bet denk
beeld geopperd over den Moerdijk eene hangbrug 
te bouwen. Een deskundige herinnerde mij in 
een gesprek over dat ontwerp de ongunstige uit
komsten van Kuit bairn's proeven omtrent ijzer, 
dat aan uitrekking is blootgesteld en reeds na 
vijftien jaren aanmerkelijk minder weerstandsver
mogen heeft. Daarbij wees hij ook op het lustige 
van de stremming in het verkeer, wanneer latei-
die spoorwegbrug moet worden vernieuwd, als 
bedenking tegen de besparing bij den eersten 

bouw. Zeer zeker hebben die argumenten groot 
gewicht, maar niettemin kan het dikwijls raad
zaam zijn, zoowel hier te lande als over de breede 
en diepe ravijnen op Java, hangbruggen voor 
spoorwegen te leggen. Zelfs in het loffelijk streven 
naar duurzaamheid kan men te ver gaan. Men 
late den naneef de kosten van vernieuwing en 
uitbreiding dragen, omdat hij de grootste voor
deelen van den spoorweg trekt. 

Ziehier, wat de ingenieur en economist M i -
nard schreef: 

•Het is in navolging van de Romeinen, dat 
latere geslachten getracht hebben voor de eeuwig
heid te houwen. De handel, die in het algemeen 
het aanzijn geeft aan de openbare werken, ver
plaatst zich nu eens naar dit punt, dan weder 
naar een ander. Bij deze oorzaak van ongesta
digheid voege men nog den wedijver van de 
ondernemingen en dc latere verbeteringen in de 
constructie. Waarom dan een grooter kapitaal 
gestoken in eene samenstelling, waarvan het ge
bruik wellicht wordt beperkt of geheel opgeheven ? 
De ondervinding leert ons, dat de overvloed van 
kapitalen met de beschaving toeneemt en de 
rentestandaard daalt. Het is dus verkieslijk de 
uitgaven, zoo mogelijk, tot de toekomst te ver
wijzen. 

»Dc vorderingen in allerlei kunsten doen de 
constructie-kosten minder stijgen. 

»Ilet groote kanaal Er ie , in de Vereenigde 
Staten , aanvankelijk aangelegd op kleine afme
tingen, met brugkanalen (aqueducten) van hout 
of slechte steenen, wordt nu aanzienlijk vei breed, 
verdiepten verbeterd met duurzame bouwstoffen,— 
voordeelen, die eene uitgaaf vorderen van zestig 
millioen gulden , vroeger onmogelijk te betalen , 
maar thans te vinden uit de groote inkomsten 
van het kanaal. 

»Wat doen wij met de oude huizen, die vóór 
twee eeuwen werden gebouwd.' Zijn wij niet 
verplicht geweest er zulke groote veranderingen 
in aan le brengen, dat wij er ternauwernood de 
kelders van behouden.' Zijn wij niet verplicht 
geweest al de oude bruggen te vergrooten .' Heeft 
men de hellingen vau al onze oude wegen niet 
flauwer moeten maken voor de rijtuigen met 
groote snelheid eu in het beter begrepen belang 
van het vervoerwezen? 

»In 1822 verwijdde men de groote sluis te Duin
kerken van 12,,.'" tot 10'". Heeds vijf cu twintig 
jaren later was zij te nauw voor transatlantische 
stoomers." 

En de heer Ad . Blaise drukt hierop zijn zegel 
met dc woorden: »De spoorwegen, van vrij wat 
jonger dagtcekening, hebben in hunnen aanleg 
even gewichtige veranderingen ondergaan, die 
het grootste deel van de aanvankelijke uitgaven 
nutteloos hebben gemaakt. De werken, aangelegd 
met het oog op eciiwenlangen duur, veroorzaken 
dus een aanzienlijk verlies van kapitalen.'' 

Deze redeneering geldt ook voor de bruggen. 
Vroeger schreef men stoutweg, dat hangbruggen 
ongeschikt zijn voor spoorwegen. Hoebling lostte 
het vraagstuk op bij den Niagara-water val. Er 
ontstond strijd over in Engeland. P. W. Barlow, 
een der beroemdste ingenieurs en wiskundigen, 
door het voor en tegen in onzekerheid gebracht, 
besloot zelf naar Noord-Amerika te gaan en kwam 
terug, bekeerd tot het hangstolsel. Dij bespreekt dit 
in eene brochure: The Niagara-suspension-bridge, 
die zelfs van den ijver eens renegaats getuigt. 
Volgens hem vordert dit stelsel 80",, aan ijzer 
minder dan andere ijzeren overspanningen, en 
hij beweert: 

dat de duurzaamheid niet minder is dan die van 
het metselwerk der torens, waaraan de brug hangt; 

dat in liggers of bogen | van ijzer | niet die zeker
heid van duur l ig t , welke in eene behoorlijk ge
bouwde hangbrug bestaat; 

dat de Niagara-hangbrug, in weerwil van de 
aangewezen gebreken, de veiligste en duurzaamste 
spoorwegbrug is , die ooit werd vervaardigd. 

Hij voegde, meen ik , aan zijn boekje het ont
werp eener hangbrug van .'tüOO voeten spanning toe. 

In Frankrijk kost eene brug van honderd ellen 
spanning: 

in steen, meer dan IV. 200,000. 
volgens het hangstelsel » 85,000 ii 110,000. 
De ijzeren brug van Arcole kost, bij 80 ellen 

lengteen 22ellen breedte, fr. 1,150,000, en zoude 
bij 4 , 4 meters breedte gekost hebben fr. 2110,000, 
dus 130,000 a 150,000 franken meer dan eene 
hangbrug. (Portel, Des uonts suspendus.) 

Den 8»teu December 1804 weidde Clifton-Sus-
iiension-bridge geopend. Zij heeft eeue spanning' 
van 702 voeten, eene breedte tusschen de ket
tingen van 20 voeten (zie The Civil Engineer 

and Architect's Journal, 1867, March.) Het ijzer
werk kost iets minder dan ƒ 4 2 0 , 0 0 0 . Bij een 
dood beproevings-gewicht van 500 ton aan steenen , 
was de doorbuiging 7 Eng. duim iu het midden. 

Volgens II. W. Barlow, moet men tegenover 
het verwijt, dat eene hangbrug voor spoortreinen 
te buigzaam is (die over den Niagara telt reeds 
twaalf jaren dienst), in aanmerking nemen, dat, 
hoe meer spanning de brug heeft en hoe grooter 
de verhouding is tusschen haar gewicht en dat 
van den trein, des te minder stoornis zal deze 
verwekken. Bovendien had P. W. Barlow de Lam-
beth-hangbrug even stijf weten te maken als eene 
plaatijzeren. Bij de gewone ijzeren bruggen moeten 
de boven- en benedenliggers de spanningen kun
nen weerstaan, voortgebracht door het gewicht 
van de brug en dat van den last, en moeten de 
kruizen sterk genoeg wezen, om die gezamenlijke 
spanningen over le brengen, terwijl bij eene hang
brug de kettingen het eenige ijzeren lid zijn , dat 
die spanningen moet kunnen doorstaan. 

De invoering van staal, dat het dubbele weer
standsvermogen van ijzer tegen uitrekking heeft, 
zal ook bij dit onderwerp grooten invloed uitoefenen. 

Van de boven vermelde bruggen is alleen die 
over den Niagara-waterval met eene locomotief-
baan belegd. 

Boebling I I , een zoon van Rocbling I , heeft 
onlangs tc Cincinnati eene hangbrug gebouwd 
van 1057 voeten spanning. (Zie Engineering, 
d.d. 12 Juli j . I. en volgende nummers ("). Met 
eene uitgaaf van nog 50.000 dollars zoude ook 
deze voor spoortreinen van de grootste snelheid 
zijn in te richten geweest. Zij heeft thans 
BOO.OOO (.') dollars gekost. De kabels zijn elk 
12'j Engelsche duim in middellijn eu bevatten 
elk 5250 (volgens anderen 5180) draden, 
liet weerstandsvermogen tegen verbreken is 00 
ton per vierkanten duim van hunne netto door
snede. Itoebling I zal nu eene hangbrug van 
1000 voeten spanning bouwen tusschen New-
York en Brooklyn, die ongeveer twaalf millioen 
gulden zal kosten. 

den Haag, Aug. 1807. X. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

De kanunnik D'. Bock te Aken heeft een 
prijs van duizend franken uitgeloofd voor het 
beste ontwerp van een gothisch hoogaltaar, De 
nadere voorwaarden ziju opgenomen in het n Organ 
für christliche Kunst". 

— De restauratie van het gothisrho koor der 
protestantsehe hoofdkerk St.-Reinoldi te Dortmond 
vordert naar wensch. Het uitwendige van het 
koor, een der schoonste gedenkteekenen in West-
falcn uit het midden der vijftiende eeuw, wordt 
geheel en al uit nieuw materiaal opgetrokken. 

— Tc Keulen is den 4 J c " dezer met groote 
plechtigheid de vijf-en-twintigste verjaring ge
vierd van de vestiging der vereeniging tot vol
tooiing van den Keulscheit Dom, en van den 
dag waarop de eerste steen voor het nieuwe 
werk door den Koning Frederik Wilhelm IV ge
legd was. 

— De groote inociclijkheid iu het gebruik van 
locomotieven op gewone wegen ligt in het wenden. 
Om die te verhelpen, heeft de heer Séguier in 
dc Académie des Sciences het plan ontwikkeld, 
om voor de locomotief een paard te spannen, 
niet om te trekken , maar om het besturen der 
locomotief mogelijk te maken. Hoe harder het 
paard trekt, des te meer opent zich de stoom -
kraan en des te sneller gaat de locomotief, zoodat 
zij altijd het paard bijhoudt, zonder voortgetrok
ken te worden. Omgekeerd, .loopt het paard 
langzamer, dan sluit zich de kraan, en gaat ook 
de locomotief minder snel. Staat het paard s t i l , 
dan werkt ook de locomotief niet meer. Eindelijk, 
wendt het paard rechts of links, dan gaat een der 
raderen van den stoomwagen minder snel, zoodat 
deze de wending van het paaid volgt. De uit
vinder stelt zich voor, dat aldus eene locomotief 
op gewone wijze langs alle wegen zal kunnen 
gestuurd worden, terwijl toch de stoomkracht 
het werk verricht, dat anders door paarden ge
daan moet worden. 

— Men is thans in de gelegenheid een blik te 
werpen op den bouw van de groote opera te 
Parijs, daar alle steigerwerken weggenomen zijn. 

(*) Elk nummer ia afzonderlijk verkrijgbaar voor vier a 
vijl stuiven* eu bevat ÖG kolommen met talrijke uitstekende 
a füee ld ingeu . 

Het aanzicht is trotsch, maar wordt door de be
trekkelijk kleine afmetingen van het plein, waarop 
dit gebouw geplaatst i s , benadeeld. Men vindt 
dc busten der verschillende componisten in de 
gevels cn de cereplaatsen zijn daarbij aan Mozart, 
Beethoven en Meyerbeer afgestaan. 

B I N N E N L A N D . 
•g-Gravenhage. Bij Zr. Ms. besluit van 1 

September j l . , n". 27 is eene commissie ingesteld 
om der regeering van advies te dienen in zake de 
wiermuaierij. Deze commissie bestaat uit de 
heeren: Mr. L . J . Bouricius, ontvanger der regi
stratie en domeinen aan den Helder; J . F. W. 
Conrad, ingenieur van den waterstaat te Alkmaar; 
P. Maats J r . , burgemeester van Wiel ingen, en 
Dr. C. A . J. A . Oudeinans, hoogleeraar in de 
kruidkunde aan het athenaeum tc Amsterdam, 
aan welken laatste tevens het voorzitterschap der 
commissie is opgedragen. 

Bij beschikking van 7 September 1807, is 
aan C. en S. van Waveren te Lisse, tot weder
opzegging, vergunning verleend voor een' schroef-
stoombootdienst tot vervoer van passagiers, goe
deren en vee van Lisse naar Leiden, Haarlem 
en Amsterdam. 

Bij beschikking van 7 September 1807, is 
aan den heer C. Staal te Amsterdam, tot weder
opzegging, vergunning verleend om zijn stooin-
sleepdienst langs de Maas, de Merwede, de 
Noord en den llollandschen Usel uit tc breiden 
langs de Dieze naar 's-Hertogenboscli en de Zuid-
Willemsvaart naar Helmond. 

Ingevolge aanschrijving van den minister van 
oorlog, zijn de noodige bevelen gegeven, dat aan 
alle personen, die zich bij de betrokken eerst
aanwezende ingenieurs zullen aanmelden als ge
gadigden, om op de eene of andere wijze in het 
bezit te geraken van de tot de opgeheven ves
tingen Bergen op Zoom, Batl , Maastricht, Venlo 
cn Vlissingen behoorende militaire rijksgronden 
cn gebouwen , niet alleen het doen van opmetingen 
moet worden veroorloofd, maar ook bovendien 
inzage van plans gegeven , met vergunning tot 
het nemen van kopieën. Voorts moeten alle in
lichtingen gegeven worden , welke een eventueelen 
verkoop van gronden enz. bevorderlijk zouden 
kunnen zijn. 

Men deelt ons uit de residentie mede. dat 
door den minister van binnenlandsche zaken aan 
de heeren Swaan en van Heijningen op nieuw 
tot 1" Apr i l 1808 uitstel is verleend voor het 
inleveren der vereischte verdere plannen en tee
keningen betreffende de concessie voor de haven 
te Scheveningen, alsmede om le t ontbrekende 
kapitaal te verkrijgen. (Amh. Court.) 

— De Vereeniging: »het anti Dagbladzegel-
Verbond' heeft hare statuten bekend gemaakt, 
waaruit ons gebleken is , dat zij het beoogde doel 
zal trachten te bereiken door het houden van 
openbare bijeenkomsten, liet uitgeven van ge
schriften, het vestigen van dc aandacht der jour
nalistiek op deze levensquaestie der pers, het 
recht van petitie en alle verdere wettige en ge
paste middelen, die kunnen strekken om het 
volk te overtuigen van het wenschelijke der af
schaffing van het dagbladzegel. De vereeniging 
heeft zich bij circulaire tot dc dagbladen gericht 
en vraagt vooral van de pers belangstelling, me
dewerking cn het krachtigst protest tegen eenen 
last, waaronder zij reeds te lang gebukt gaat. 

In eene circulaire van het hoofdbestuur aan 
alle voorstanders van eene afschaffing der zegel
belasting op de dagbladen wordt het doel van 
het verbond uiteengezet en een ieder , die deze 
denkbeelden deelt, tot toetreding aangespoord. 
Het hoofdbestuur besluit deze circulaire met de 
volgende woorden: 

»Gij allen, voorstanders van de afschaffing van 
het Dagbladzegel in Nederland, wat baat het dat 
gij velen zijt, zoo gij uwe wenschen niet kenbaar 
maakt bij Regeering eu Vertegenwoordiging? 

„Vat de gelegenheid aan die u daartoe thans 
geopend wordt, cn versterkt onze gelederen! 

»Een wetsontwerp, dat aan onze wenschen vol
doet, zullen wij ondersteunen onverschillig van 
wien het ook kome; maar niet minder zullen wij, 
waar het belang der zaak dit vordert, strijd 
voeren tegen eiken Minister van Financiën , die 
zulk een ontwerp niet voordraagt en verdedigt, 
en tegen elk Kamerlid, dat niet medewerkt om 
bet tot wet te verheffen; want de verbetering 
onzer dagbladen en daardoor de opwekking van 
ons politiek leven , moet ten grondslag liggen 
aan alle volgende deugdelijke hervormingen op 
staatkundig gebied. 

„Geene bestrijding zal ons terug doen deinzen, 
geen tegenspoed zal ons ontmoedigen. 

„Wij zullen niet rusten voordat het Dagblad
zegel zal afgeschaft zijn I" 

Amsterdam. De gemeenteraad heeft in zijne 
zitting van 11 dezer afwijzend beschikt op het 
adres van J. .1. van der Maaden, verzoekende in 
eens of eene som van ƒ 100 'sjaars te mogen 
betalen voor schutgeld aan de Amstel schutsluis 
voor eene door hem in dienst te stellen stoom
boot, varende tusschen liet Amstel hotel en het 
Rokin. Dc conclusie van het rapport van het 
Gemeentebestuur strekte den adressant te berich
ten , dat er geene termen zijn om hem vrij te 
stellen van de betaling van het verschuldigde 
schutgeld, maar dat aan hem uit de gemeente
kas zal worden verleend eene subsidie ten be
drage van ƒ50 'sniaands, mits hij zich verbindc 
dagelijks geregeld minstens vijf malen met zijne 
stoomboot te varen van het Rokin naar het Am-
stel-hólel en van daar terug naar het Rokin, 
en voorts onder bepaling dat die stoombootdienst 
binnen zes maanden zal aanvangen. Dit voorstel 
van het gemeentebesiuiir werd mede met groote 
meerderheid van stemmen afgewezen. 

Haarlem. Op de 29"* algemeene vergadering 
der Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van 
sterken drank, alhier te houden, zal o. a. het 
voorstel in behandeling komen: der Regeering 
te verzoeken, oin in de voorwaarden van alle 
aanbestedingen , vanwege het rijk of de provin
ciën, de bepaling op te nemen, dat er geen sterke 
drank bij het werk wordt toegelaten, en daaren
tegen te willen medewerken tot het openen van 
geschikte ververschings-plaatsen op het terrein 
van het werk zelf. 

Zwolle. De gasfabriek alhier, het eigendom 
der gemeente, verkeert in bloeienden toestand. 
Als bewijs daarvan vernielden wi j , dat de raad 
besloten heeft, den prijs van het l icht , hetwelk 
voor een twaalftal jaren ƒ 6 , en tot nu ƒ 4 per 
kub. Eng. voeten kostte, thans te verminderen 
op ƒ 3 . 

Zalt-Bommel, 4 Sept. De werkzaamheden 
aan de verbreeding der rivier de Waal over en 
beneden deze stad zijn in vollen gang, vooral aan 
den noordelijken dijk tegenover Bommel. De Veel
weg en de stoepen zijn voor het grootste gedeelte 
afgewerkt, en aan beide zijden tegen den ouden 
Waaldijk aangesloten ; alleen is nog eene tusschen-
ruimte van den straatweg op Utrecht open. Niet
tegenstaande den arbeid aan den Zuiderdijk nog 
al eenige vertraging ondervond , nadert hij even
wel zijne voltooiing. 

Omtrent de werkzaamheden voor de spoorweg
brug over de rivier de Waal alhier kunnen wij 
verder mededeelcn : met de tweede laag van het 
metselwerk voor pijler IX heeft men thans kun
nen beginnen. Aan pijler X wordt ijverig door
gewerkt ; drie lagen zijn reeds gesteld en aange-
metseld. Aan pijler VIII is inen met den bazalt-
niuur, dienende voor het jaagpad begonnen, ter
wijl het metselwerk aan pijler V wordt voortge
zet. Ook is men druk bezig met de stroompij-
lers, ten einde die nog vóór den winter te kunnen 
opmetselen. 

De baan Boinmel-IIedel vordert geenszins, om
dat men met het leggen der nood- en hulpsporen , 
tot het aanbrengen van zand, enz., waartoe eene 
locomotief en eenige zandwagens op het terrein 
zijn aangevoerd, nog niet gereed is. 

Aangaande de baan Bominel-Culenborg verne
men wij , dat gisteren het laatste zand daarvoor 
door de zandwagens werd aangevoerd. Alleen 
moet nu nog tot bekleeding de noodige klei wor
den aangebracht, welk werk in drie weken kan 
afgeloopen zijn. 

Voorschoten. Omtrent den afloop van de 
uitgeschreven prijsvraag voor een kerkgebouw in 
deze gemeente , kan alsnu worden medegedeeld, 
dat de maker van bet plan voor de hervormde 
kerk tc Voorschoten, getcekeud met de spreuk: 
nAide toi Dieu t'aidera" verzocht wordt zijn adres 
op te geven, om met den heer Treub te Voor
schoten in correspondentie te treden. 

Varia. 

De Moerdijk-brug. Volgens het tijdschrift 
Engineering (van 19 Juli heeft Sedley aan
geboden de brug over het Hollandscli Diep naar 
zijn stelsel te bouwen voor 630.000 pond ster
l ing , met spanningen van ongeveer 400 voeten elk. 

Ramsbottom's dwerglocomotief. De tijd 
van reusachtige locomotieven is voorbij ; zelfs dc 

scheppingen van Engerth en Petiet wijken voor 
vernuftiger stelsels. Wij vestigen de aandacht op 
eene kleine locomotief, beschreven in hetjongste 
Maartnummer van het Organ für die Fortschritte 
des Eisenbahnwesens. Zij vervoert, met eene 
snelheid van drie meters, lasten van 15 ton in 
bochten van vijftien voeten, en schijnt op de 
plaats te draaien als een levend wezen. Men 
heeft allengskens geleerd, dat het zwaartepunt 
hooger kan genomen worden. Ratnsbottom bouwt 
daarom in dc hoogte. Zijne tender-machine heeft 
eene grootste breedte van 2% voet, 7 voet lengte, 
5 voet hoogte. In het begin viel zij dikwijls om, 
maar werd dan door een paar toegesnelde ar
beiders spoedig weer op hare beeuen gezet. Zij 
behoeft slechts eens in de zes maanden te worden 
nagezien. 

Blikken personen-wagen voor spoorwe
gen. Op dc Enghien-Montmorency-baan is een 
blikken personen-wagen in gebruik (Organ für die 
Fortschritte des Eisenbahmvesens, 1807, Jan.), 
die aanbevolen wordt wegens besparing in dood 
gewicht en in aanlegkostcn. 

Dood gewicht: nuttig effect = 1 „ 7 : 1. 
Daartegen voor de Oostbaan ; 

1« klasse — 3,j i 
2" » = 1 * ii — i , 8 7 

Bij dc Oostbaan : 
20 plaatsen 1' k l . ad 233 kilo's = 4000 k i l . 
04 » 2" » » 147 » = 9408 » 

14008 k i l . 
Daarentegen bij de Enghien-Mont-

morency baan 8670 » 
besparing 5398 k i l . 

of 38 pCt. 
Bij de Oostbaan : 
20 plaatsen 1» k l . ad 383 fr. = 7600 fr. 
04 i) 2« » » 175 » = 11200 » 

18800 fr. 
Daarentegen bij de Enghien-Mont-

morency baan 12500 » 
Besparing . . 6300 » 

of 33,7 pCt. 
Het blik rammelt niet , dank zij de goede con

structie, en weerstaat met even gunstig gevolg 
groote hitte als vorst. In den zomer is het bin
nen niet warmer dan in houten wagens, ten ge
volge der bekleeding. 

Afkoeling en parfumeering van lucht. 
Een eenvoudige maar vernuftig gedachte toestel 
ter zuivering, afkoeling en parfumeering van de 
lucht in zalen en woonkamers, is door den heer 
Cabanas, Fransen werktuigkundige , aangeprezen. 
In een kistje beweegt zich eene spil , van waaiers 
voorzien , ter daarstelling eener gestadige lucht
stroom. De openingen, waardoor zich die stroom 
een weg naar buiten baant, zijn gevuld met fijne 
sponsen, die daarin zoo goed mogelijk passen. 
Op die sponsen druppelt men nu en dan een of 
ander welriekend, ozone afgevend, of koelte ver
wekkend vocht, dat door de luchtbeweging weldra 
verdampt en zijne eigenschappen aan de damp
kringslucht in de vertrekken mededeelt. 

Het ontbreekt niet aan bevoegde personen , 
die beweren, dat in het principe, dat bij de ver
vaardiging van dezen toestel ten grondslag diende, 
andere inrichtingen en machines verborgen liggen, 
die in belangrijkheid deze prototype zeer ver 
zullen te boven gaan. (Mech. Magazine.) 

Geluid door pijpen. De Heer Riot heeft 
waargenomen, dat de mcnschelijke stem, gaande 
door de pijpen van de Parijsche waterleiding zoo 
weinig van hare kracht verliest, dat men door 
2000 ellen pijp zeer gemakkelijk een gesprek 
kan voeren. (Idem.) 

Statistiek voor reizigers. De mensen, 
hoewel schijnbaar een vrijwerkend, zelfbewust 
en uit vrijen wil handelend wezen, gedraagt 
zich, wat dc massa aangaat, ook in de uiting 
van dien vrijen w i l , naar wetten, die dooi
de statistiek, als onloochenbaar worden ge
staafd en bewezen. Niet alleen dat er eene 
statistiek van huwelijken, echtscheidingen, zelf
moorden , diefstallen , moorden enz. enz. bestaat, 
wier resultaten voor alle landen, een bijna stand
vastig gemiddeld getal per 1000 zielen aanwijzen, 
ook het aantal reizigers der verschillende klassen 
per spoorweg, biedt eene bijna vaste evenredig
heid per 1000 b. v. aan , die maar zeer zelden van 
een constant gemiddeld getal afwijkt. Dit alles 
nu is niets nieuws, maar ook de landaard dei-
reizigers, Engelsehen, Schotten en Ieren, die 
zich in de verschillende klassen der spoorweg
rijtuigen in Groot-Britannië laten vervoeren , biedt 
bij nauwkeurige waarneming eene bijna constante 
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verhouding aan. Neemt men b. v. 100 reizigers 
uit ieder der ilrie «.'route deelen van liet Britselie 
rijk, als voorwerpen ter beschouwing, dan is er 
in de lijst der eerste klasse reizigers bijna geen 
onderscheid , maar Engeland staat altijd onderaan. 
In de 2de klasse vinden wij MO Engelschen, 11 
Schotten en 30 leren : terwijl de lijst der 3dc klasse 
reizigers 59 Kngeischen, 76 Schotten en 57 Ieren 
opgeeft. Die vei bondingen ziju genoegzaam on
veranderlijk en bewijzen, dat de .'Me klasse rijtui
gen der llritsrhe spoorwege: bijzonder aantrekkelijk 
zijn voor de Schotten , die (laai entegen zeer weinig 
met de 2<le klasse rijtuigen op bobben. In de 
eerste klasse daarentegen vindt inen de Schotten 
weder behoorlijk vertegenwoordigd. (Engineer.) 

M i d d e l t egen de z i ek t e de r z i j d e w o r m e n . 
De heer l i i raui l , rustend geneesheer te Marseille, 
raadt in de Xottrellisle de Marseille het volgende 
middel aan, als proefondervindelijk nuttig tegen de 
ziekte der zijdewormen, galine ofpebrine genaamd ; 
en wel : 2 deelen terpentijn, I deel benzine, I 
deel jeneverbessenolie en I deel petroleum met 
een weinig kamfer aangemaakt. 

Van dit mengsel laat men eeuige druppelen 
op een gloeiend gemaakten pook vallen , teneinde 
de brandlucht daarvan dc ruimte doortrekke, 
waarin zich de zijdewormen bevinden. 

liet middel werkt oogenblikkelijk. 

Correspondentie. 

Aanbestedingen. 

A a n k o n d i g i n g e n 
D i n s d a g , 17 N e p t . 

Teu 10 ure, teu gcmccntehuize te Zevenbergen: het ge-
reetlmnken eu daarna begrinden en ten deele bestraten van 
den weg, van Zevenbergen naar den Rijksweg vau Breda 
naar Moerdijk , en vau dieu weg naar de Blauwe Sluis in 

.de richting naar Lage-Zwaluwe, eeue gezamenlijke lengte 
uitmakende van 8472 ellen. 

lYoenNdMjc, IX Svpt. 
Ten I ure , teu huize van A. buis te Uriel i eenige rrpa-

ratien aau de torenspits van het Ned. herv. kerkgebouw 
aldaar. 

I l i i i i c l e r . l . i - , I » Kept. 
Ten 18 ure, iu bet gemeentehuis te Wormerveer: het 

verleggen , verbrecden en ophoogeu der Marktstraat. 
V r i j d a g , 20 Nepl. 

'l'eu 12 ure aan het gebouw vau het prov. bestuur tc 
Arnhem : het aanleggen vau vijf perpendiculaire kribben tot 
verbetering vau bet vaarwater der rivier den IJssel iu Gel
derland, tusscheu de peilraaijeu no. X b l cn X 1.111 , boveu 
deu Boterboer. 

Z n l e r d a g , 21 Nept. 
Ten I I ure, iu ecu der lokalen op 's rijks werf tc A m 

sterdam : het optrekken van eeu gebouw en afwerken van 
een ander gebouw , benevens eeuige verdere werken aau ge-
bouweu, allen bestemd voor werkplaatsen tot pantseren eu 
bouwen van ijzeren schepen op 's rijks werf te Amsterdam, 
volgens bestek uo. 2. 

Ten I X ure, iu het gemeentehuis te's lieer Arendskerkc: 
bet inakeu vau ongeveer 825 strekkende el grindweg en het 
verbetereu van 2.ÏU strekkende ellen bestaande grindweg iu 
die gemeente. 

V i l l a i n i n g , 2 3 N r p l . 
Ten l l ' / j ure, aan het gebouw vuu bet prov. bestuur te 

's Hage: bet aanleggen van eeuige werken tot verbetering 
vau bet vaarwater voor Dordrecht, iu den mond vnn de 
Noord eu iu de (Inde Maas , provincie Zuid-Holland. 

I l i l i s d a g , 24 N e p t . 
Teu a 1 / , ure, aau bet lokaal vun het prov. bestuur vau 

Noord-ttollaud te Haarlem: het maken vun steenglooiingen 
enz. tot versterking vnn de Pettemer zeeweering. 

V t o e i t M i l a g , 2 3 N e p t . 
Ten 11 ure, in een der lokalen op 'srijks werf te A m 

sterdam: het maken van inrichtingen, noodig tot het ver
voer en plaatsen van werktuigen iu de werkplaatsen tot 
pantsci'-iui'iehtiiigen op gemelde werf, volgens bestek no. ;j. 

I loi i i lei i|i,(; . :t Oe i . 
Teu 12 ure, iu het logement de Klok le Winterswijk: 

bet bouwen eener kerk met toren voor de parochie vuu deu 
I I . Jucubus. 

D i n s d a g , H Ou. 
Teu 11 ure, iu het raadhuis te Groningen: liet maken 

van eene aardebaiiu eu het daarin aanleggen vun reuen 
kunstweg vau bet Iste verlaat iu het stads MussclknuaaJ 
langs liet Mussel- eu het Ter Apeler kanaal lot Ter Apel 
provincie Groningen en vnn duur tot dc grensscheiding met 
lluuuover. Ier lengte van 181511,5(1 ellen. 

I tu i id r r i luK, :»• U i t . 
TeTr -12 ure, in ecu der lokalen van bet ministerie van 

biun.iiL zaken t e ' s H a g e : het maken vau het gedeelte, 
H U I dèn Zuider-Maasdijk bij bet fort (.'revecucur tot den 
Zuider- llic/xdijk bij 's Ooscb, van den spoorweg vau Utrecht 

Afloop van aanbestedingen. 
• W J ' J W B ^ " H a a r l e m : "et doeu vuu eeuige bestratingen 

n r a N t l groote wegen iu de prov. Noord-1luihuid , in 2 
HajaWen. De minste der twee inschrijvers voor het eerste 
perceel was de beer li. J. vuu Herkom, te Amsterdam, 
voor ƒ 3 8 8 7 , de hoogste de lieer .1. Gulmnu tc Amsterdam, 
Voorƒ8980 , lie minste der vier inselirijv ers vour liet tweede 
perceel wie. de beer A. Mijnbel Az. , te Nieuwerkcrk nau 
deu IJssel, voor ƒ 5 4 8 8 ; de hoogst.- de beer A. Willi liisell 
te lluarleiu , v oor ƒ 7555. 

Aan S. Ir 's Hutje. Het door u toegezonden 
artikel is reeds iu een ander blad opgenomen. 

Op ü Sept. te 'sBoschi Het innkeu van een gebouw voor 
bergplaatsen en verdere werken aau bet ei-bouw cn meubilair 
vnn dc rijks hoogere burgerschool te Helmond, met bet on
derhond der gebouwen lot :)I Dec. 18t;8; aangenomen door 
deu beer M . Driessen aldaar, voor ƒ 4905, 

O p • Sept. tc ' s l lage: Ih-t houwen der land hoofden, 
nijlers eu bijkomende werken, voor de brug over de Maas 
bij Crcvecocur. Minste inschrijver de heer van der Vlugt , 
tc Warmond, voor ƒ 5 8 1 , 0 0 0 ; voorts is aanbesteed de leve
ring der leggers voor den bovenbouw, ulsmede de leverhur 
vun den hallast, beiioodigd bij bet maken der afsluiting eu 
verdere werken voor de spoorwegbrug , over de bek voor de 
lijn Kuileuburg-ltoiiiinel. .Minste inschrijver de beer Gever-
ding, te 's Huge, voor ƒ |:fll,(XX). 

(lp SI Sept. te Leeuwarden: lo. het uitdiepen van eenige 
vaarwaters eu kanalen iu de provincie met gebruik vnn liet 
provinciaal sruoinbnggcrvniiHiiig . nnneeiiiiiui n dool- S . 
Znagsnin te llai-liiigeu, voor j 5!KH); 2o. bet vernieuwen vuu 
eeu paar deuren iu de Oude sluis te Gahunadammcn . aan
genomen door l i . I'. Schiirer le Kouilum, voor /'102:t. 

Op «I Sept. te Zwolle: lo. bet voorbenen van hel lijupail 
Inugs deu linkeroever des l.lssels. over de Koelucbter Welle 
tut nau -Ie punt in bet Koelucbter Gat. en verder van 27-'t 
el beneden perlpaal ('XIV tot 11 el beneden peilpaal C X V , 
te zamen laug l(i(i(l ellen. go. bet aanleggen van vijf eu 
het verlengen van vier kribben op de vvederzijdscbe oevers 
nun den IJssel nabij Zulk, tut verbetering vnu den Miildfli-
of Itcnedi'ii-IJssel. Op beide werken was bet laagste inge
schreven door den heer It. A. van den Itergli , tc I'anner-
den en wel op bet eerste voor /'7075 eu op hel tweede voor 
ƒ 4 0 1 8 . 

Op M Sept. te 's I Inge: bet leggen eener kade langs deu 
linkeroever der Nieuwe Merwede, bt lieden den Spiering-
sluis over de Ruitenplaat, behoorende tot de werken der 
Merwede en Kil len, onder de gemeente Werkendam, pro
vincie Nourd-lli-abaut. Daarvoor waren 12 billetten vun inschrij
ving ingekomen, en was de minste inschrijving die vnn den 
heer L . Brand, vau Giesseudain , voor ƒ 10,260. 

Advertentiën. 

AANBESTEDING 
Vau het houwen eener H K H H met T O R E K , 

voor de Parochie van den II. Jacobus le Winters
wijk , op D o n d e r d a g d e n 3 • O c t o b e r 1 8 6 7 , 
des voormiddags 12 ure, in bel Logement de 
K l o k aldaar: locale aanwijzing, *s morgens vóél
de liesleding. 

T e e k e n i n g e n en B e s t e k liggen 14 dagen 
vóór de besteding ter inzage in voornoemd loge 
inent: de bestekken le Zutphen bij C. L. Hi;cK , 
te Aalten bij de Wed. W A M K I . I N K , te (li ilo 
bij S T O T T K I . A A I I , te Doesborgh bij W K I J X en le 
Arnhem in de U.vitMiiNli:. 

Inlichtingen worden gegeven door den Archi
tect II. .1. W K N N E K E H S ; B e s t e k k e n a / I.— 
bij den boekhandelaar .1. A . WTLLKMSEN , beiden 
te Zutphen. 

AANBESTEDING. 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 

Groningen zijn voornemens, door hunnen Ge
committeerde,, bij enkele inschrijving, aan te 
besteden : 

liet maken van eene A A R D E B A A N en het 
daarin aanleggen van eenen K U N S T W E G vau 
het 1ste verlaat in het stads Musselkanaal. 
langs bet Mussel- en het Ter Apeler kanaal tot 
Ter Apel, provincie Groningen, en van daar 
tot de grensscheiding niet Hunuorer, ter lengte 
vau 18159.50 e l l e n . 

De voorwaarden van aanbesteding zullen op 
de gebruikelijke plaatsen en voorts ter secretarie 
der gemeente ter lezing liggen . terwijl nadere 
inlichtingen te bekomen zijn bij deu Bent meester 
van de stads \eenen en Ter Apel le Groningen, 
en bij den Ingenieur der stads veenen te Stads
kanaal. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Woens
dag den 2den October en zoo noodig den ,'lilen 
October, des vporiniddags te 10 uur. 

De op zegel gestelde inschrijvings-biljetten , 
ingerigt overeenkomstig de algemeene voorwaar
den , moeten vóór of uiterlijk op Maandag den 
7den October aan bet raadhuis wordeu bezorgd, 
terwijl de opening daarvan aldaar op Dingsdag 
den Sslen October, des voorinidilags te Tl uur 
zal plaats hebben. 

Groningen, 7 September 1S07. 
Burgemeester en Wethouders, \\. U K S I T T K U . 

De Secretarie, V A N U I L D B I K S . 

B E C K E R &, BUOOINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet - indere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , IU-: G K N I K , I U K N A A N L E G : 

V A N Sl 'OOKVV-KlJKX eil O l ' K N U A H E W E R K E N . — V o o r t s 
de gunstig bekende B e c k e r ' s Jfalansci . , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

MAATSCHAPPIJ TOT B E V O R D E » 
I 1 E R 

B O U W K U N S T . 
liet Bestuur beeft de eer, heeren Leden le 

herinneren : 
1". Dat nog eenige ontwerpen, ingezondi p 

de prijsvragen van 1865, Ier afhaling hij de 
heeren L. VAN' B A K K E N E S X- (.'"., Boekhande
laars alhier, aanwezig zijn. 

2". Dal de ontwerpen of vragen, die de Leden 
Ier bespreking op de Algemeene bijeenkomst 
van 1898, aan het Bestuur wenschen voor le 
diagen, door hetzelve vóór of uiterlijk op 15 Oc
tober e. k. worden ingewacht. 

Dal de ten,lijn tot inzending van voor 
stellen Ier behandeling op de eerstvolgende A l 
gemeene Vergadering, ingevolge art. 49 der wel 
verstrijkt met 1 Maart 1868; en 

4". acht bet Bestuur zich lot de openbare be
kendmaking van zijne bijzondere erkentelijkheid 
verpligt aan Heeren leden en belangstellenden, 
die bet welslagen en den luister der feestviering 
van het 25jarig beslaan der Maatschappij voor
noemd , iu Augustus j . I. op deze of gene wijze 
hebben verhoogd. 

In zijn naam : 
A M S T E R D A M , 

9 September 1807. 

tie Llestuurder-Sccrcluris, 
,1. II. L E L I M A N . 

IJZERGIETERIJ 
van O P P E N & C o . , l.lzorgietors te Maastricht, 
leveren ten spoedigste tegen zeer civiele prijzen : 
a l le m o g e l i j k e G i e t w e r k e n , op bet B o u w v a k 
en M a s c h i n e n v a k betrekking hebbende: door 
doelmatige inrichtingen zijn zij iu staat, W a t e r 
en G a s b u i z e n , tegen Engelsche prijzen van 
de beste kwaliteit te leveren. 

Prijsopgaven zijn te bekomen na li- o inzen
ding der teekeningen met ingeschreven maten bij 
CHARLES HEM V . Civiel Ingenieur Ie Botterdam. 

FOLKERS & C°, 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N 

(:i)\i;itETMoii;ii 
t u I J O N D K N . 

1.«LIMITED* 

R a n s o m e ' s k u n s t z a n d s t e e n v Bouw 
kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , KAI'I-
' l ' E K L E N . ( ' O N S O I . E N . F R I E Z E N , enz.; alsmede 
V A Z E N . FONTEINEN , GEDENK'TEEK ENEN , 
S T A N D B E E L D E N , G R A I T E E K E N E N enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig: teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag Ier bezichtiging ge
geven, en naar over te leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

R a n s o m e ' s k i e z e l z u u r - e n c a l c i u m pre
p a r a t e n tol restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de verbinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk, die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N , TERRA
COTTA , K A L K - , l'OKTI.AND-l'EMEN'T-ÜEI'I.EIS-
T E R I N G , enz. 

De preparaten zijn kleurloos: ter bekoming 
van Steenkleiiren zijn verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

MOSAIK TEGELS. 
( * . i ' i > ; i i . i . i - o steen. FrmiMrh lalirlkiuii.) 

D e s s i n s en m o n s t e r s zijn in verschillende 
kleuren v iiaiub-n — P a r k e t v l o e r e n worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd v • het A m s t e l - H Ö t e l (vestibule), 
voor den Huize ' K e r s b e r g e n ' ' te Xegsl (warande) 
en vele particuliere gebouwen. 

Atlecs FOLKERS X- 0". te Amsterdam. 

1 
eoev-n te Aruhem bij D. A. THIEME. — lloofdcorresponileuten I. VAN B A K K E N E S X- ('«. te Amsterdam. Boekdrukke van (I. W VAN DEI! WIEL. 

Tweede jaargang. N0. 

Versclujnt geregeld ieseren Zilerdig bij 
II. A . T H I E M E te A r n h e m . 

i'rij- ft .'! * » • • > • f r » » t. f. ft Ai. 

21 September 1867. 

l a l abtiirert neb tsir «el j » r | i i { . 
Hierleoliru Imlru ƒ . 2 0 per geweaea regel 

SB ƒ - . 1 5 tssr lefel es eel S». 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS & "WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G K E N D T J G r z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBÜRGII, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J . l i . „ELIMAN, U. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EÏSINGA, II. P. VOGEL 

F A B R I K A G E VAN G E L A T I N E . 

Op de tentoonstelling te Parijs zijn door verschei
dene fabrikanten in Frankrijk en Oostenrijk , on
der de producten der lijm-fabrikage uitstekende 
soorten van gelatine ingezonden . gedeeltelijk kleur
loos en dan zoo doorschijnend als glas , of met 
allerhande schitterende kleuren, waaronder veel
vuldig aniline in verschillende nuances, bedeeld. 
Het verbruik van deze stof is tegenwoordig reeds 
zeer belangrijk en wel voor de meest uiteenloo-
pende doeleinden. Men zoude derhalve al licht tot 
de overtuiging kunnen komen, dat het voort
brengen daarvan ook iu Nederland eene winst
gevende zaak kon worden . natuurlijk onder die 
voorwaarde, dat de fabrikant bet bedrijf zelf ver
staat en uitoefent en niet, zooals helaas ! zeer vele 
fabrikanten in ons land nog doen, alles aan de 
zorg der werklieden en der opzichters overlaten. 
In alle gevallen komt-ons de fabrikage der gela
tine belangrijk genoeg voor, om daarvan hier , 
al is het ook maar kort, eene beschrijving te 
geven. 

Tot het voortbrengen der gelatine gebruikt 
men beenderen van verschillende dieren en in 
alle mogelijke soorten. Deze worden door behulp 
van eene machine ol' waschrad gereinigd , zooveel 
mogelijk van het aanhangende vleesch enz. ont
daan 'en daarna twee tot drie maanden lang aan 
de werking van de buitenlucht en de zon bloot
gesteld, en gedurende dien tijd bij droog weel-
vlijtig met water begoten. 

De gebleekte beenderen komen alsdan in groote 
honten kuipen en worden aldaar onder de inwerking 
van een vocht gebracht, dat uit water met 3 tot 
A perc. zoutzuur beslaat. Zoodra het vocht bel 
zuur verloren heeft, wordt het afgegoten en door 
een nieuw soortgelijk vocht vervangen, totdat de 
beenderen buigbaar als leer zijn geworden. Vervol
gens komen de .beenderen eerst iu een wasclirad 
en daarna gedurende 14 dagen in eene slappe kalk-
oplossing of kalkmelk, waarna men ze volkomen 
reinigt eu eindelijk op horden van bindtouw 
droogt. Het zoo verkregen product is de ruwe 
gelutine. 

Om de fijne gelatine uit de ruwe te bereiden, 
wordt de laatste ongeveer 2* uren in stroomend 
water gelegd, om ze weer op te weeken , en dau 
nog eenige dagen iu de lucht gebleekt. Voorts 
doet men in een ijzeren ketel 150 Nederlandsche 
ponden van de gebleekte stof iu 1000 kannen wa
ter zwak koken , terwijl men om bet half uur 0 
Ned. lood aluin in poeilervorm toevoegt, ten einde 
alle vetstoffen en andere onreinheden te verwij
deren , die gedeeltelijk neerslaan, gedeeltelijk in 
het schuim overgaan. Na het koken, dal omtrent 
8 tot 10 uur duurt, filtreert men de vloeistof 
herhaaldelijk door lijn linnen ol' drel tot ze volki 
helder alloopt. Deze vloeistof brengt men in eene 
houten kuip, voegt uog water toe en laat zoo
lang gasvormig zwaveligzuur instroonien tot men 
daarvan den reuk gemakkelijk kan waarnemen . 

waarna men ze onder omroeren nog met onge
veer 3 kan azijnzuur of sterke azijn vermengt. 
Hierdoor wordl de gelatine volkomen gebleekt en 
kleurloos Zij wordt echter nog eens door drel 
geliltreerd en dan in kleine bouten bakken gego
ten , waarin ze afkoelt en stolt. Van de gestolde 
massa snijdt men door behulp van eene afzonder
lijke snijbank dunne plaatjes af, die men op hor
den van bindtouw in de lucht laat drogen. 

De gekleurde soorten van gelatine verkrijgt 
men uit de gebleekte en gefiltreerde vloeistof 
door een gedeelte daarvan met de kleurstof te 
mengen en daarvan naar behoefte aan de hoofd-
inassa toe te voegen. Als kleurstoffen dienen 
cochenille met salmiakgeest uitgetrokken en 
vooral de aniline in allerhande kleuren, in het 
bijzonder rood, blauw, paars en groen. 

Zal de gelatine in den vorm van dunne bladen 
in deu handel komen, dan giet men de gefiltreerde 
en gekleurde vloeistof op zwak met vet bestreken 
platen van geslepen spiegelglas en laat ze daarop 
droog worden, als wanneer men de vellen ge
makkelijk kan aftrekken. 

D. G. 

Verslag omtrent den aanleg der Staatsspoorwegen 
van I Januari tot 30 Juni 1807. 

.Oj&'.!•<> 
Wij ontleenen aan dit verslag, dat in de Afe-

tlerlunilsehe Staats-Couranl in zijn geheel opge
nomen i s , het navolgende: 

l.iju ARNHKM—LEKUWARDEN. 
Qemeenschappelijk station te Arnhem. Dc goedcreuberg-

plauts, waaraan iu het vorige jaar uog eeuige werkzaamheden 
door de invallende vorst ongedaan bleven, is sedert voltooid. 

Ue ijzereu overbrugging, waarvan de landhuufden eu fun-
deeriugeu der kolommen iu bet vorige jaar tot deu onderkant 
van deu te stellen hardsteen waren opgewerkt, is thans zoo
ver gevorderd dat dc verbiudillgsrumeu ziju gesteld. 

De werkeu voor het inukeu vau ecu perron tusscheu de-
spore u , eene verhoogde los- eu ladingplaats, een bureau 
tegen dc goedereubel-gplailts, bet leveren vau burdstecneu 
trottoirbanden, het afbreken der twee onde goederenberg
plaatsen enz., zijn thans op eeuige kleinigheden ua opge
leverd. 

Met het leggen der sporen wordt, voor zoover dc dienst 
on bet station zulks toelaat, steeds voortgegaan. 

Voor berging van materialen eu bet verriclitcu van tim
merwerk is bewesten de locuniotieveuluodscu eene lijdelijke 
loods opgesteld. 

Sectic Arnhem—Ziit/eu. Deu Ifideu Februari is door deu 
aanhoudenden hoogen waterstand een gedeelte vuu deu aardcu 
dam vau deu .Staatsspoorweg iu het Velperbruek afgeschoven, 
over eene lengte vau bijuu 100 el. 

O n deiizclldeu dau werd te Zutfen door de hevige ruk-
vviudcu ecu gedeelte der bebordiug vau de kap der goederen
loods gelicht. 

Sectie /tillen —Mepptl. tl. Gedeelte Z u t f e u - Z w o l l e . 
Vuu de voor dc dienst uiet bmioodigde gronden is ecu staat 
opgemaakt cu ingezonden. 

Na de goedkeuring van de nanbestediug voor bet stations
gebouw tc Zwolle werd met dit werk aallgevnugcu. Op deu 
bij bet bestek bepaalden tijd ziju de ijzeren paleu lot dracht 
der klip iiigeheid'eu dc kozijnen cu liurdsteeuwerkeu gereed 
gemaakt Met hel metselen kou eerst iu bet begin van Maart 
wordeu uungevangeu; de vleugel- eu nevengebouwen ziju ge
heel, het middengedeelte tot ruim 7 el boveu peil opge
trokken. 

Dc in dc kade Inugs de Willemsvaart gemaakte Ultwate-
riugsluis, is den 2Ssten Muurt iu onderhoud en bebeer aau 
den Waterstaat overgedragen. 

Voor het inukeu der ijzeren kap is eeu outvverp-bestck 
opgemaakt cu met teekeuingeu en hegrooting ter goedkeuring 
aangeboden. Vau de algemeene indeeliug der wcrkiilaatscu 
tc Zwollcj, werd eeu ontwerp ingezonden, iu verband uiet de 
voorgenomen vereeniging der stations tc Zwolle. 

b. Gedeelte Z w o l l e — M e p pe l . Het grondvervoer voor 
deu aaulcg vau dezen spoorweg geschiedde hoofdzakelijk per 
locomotief. De nardchaan is nagenoeg gereed eu vau de brug-
geu iu de baan zijn cr dertien voltooid. Vau die over de 
Nieuwe Wetering, is de ouderbouw voor l 9

j l Q , de bovenbouw 
vuor "ƒ,(, gedeelten gereed, eu van die over de Vecht, is de 
bovenbouw gesteld eu beoroefd. De vijf bruggen naast en 
de ijzeren buizen door de baan ziju voltooid. De spoorstaven 
zijn gelegd eu op de dwarsliggers bevestigd, vau .Mcppcl tot 
.iiiii de brug over de Nieuwe Wetering. 

De gebouwen te Dedemsvaart eu te Staphorst ziju nage
noeg, de drie brugwaebtel-swoningen en de huvens te De-
dcnisvaart en te Mcppcl , geheel gereed. De toegaugwegcu uaar 
de stations ziju nagenoeg voltooid. 

Met het Hinken der gebouwen en iuricbtingeu op het ata-
tiou te Mcppcl werd iu de maand februari een aauvaug ge
maakt. De fundamenten van bet hoofdgebouw ziju gereed ; 
de bergpluats voor goederen is opgetrokken tot 1,50 cl boven 
de verhoogde stoep; ecu ontwerp is opgemaakt eu inge-
zoudeu vuur de inrichting van deze loods tot tijdelijk hoofd
gebouw. 

Op de bergplaatsen voor locomotieven eu brandstoll'eu wor
den de kappcu gesteld, liet reservoir is opgemetseld tot deu 
bovenkant vuu het trasraam. 

Sectie Uleppêl—Letmwarden. a. Gedeelte M e p p e l — H e e 
ren veen. De aardebaau is over eeue lengte van ruim 19 
mijlen geheel en van bijun 17 mijlen gemiddeld voor >'lm 

gedeelten gereed. Vuu de bruggen iu de baan ziju er IS 
voltooid, vau dc overige is de onderbouw gereed eu de bo-
veubouw aangevoerd. 

De gemetselde duikers door de baau zjju gereed. Voor 
de brug bij de Vcenschcidiug zijn de bouwstenen aangevoerd. 
De spoorbaau is gelegd ter leugte vau ruim 27 mijleu eu 
geheel of gedeeltelijk met ballast onderstopt over 12 mijleu. 
De over- eu evenwijdige wegen ziju voor '/j gedeelteu, de 
poort bij Steeuwijk geheel, eu de vvegbrug iu den weg van 
Steen wij kerwuld uaar deu liaarsiuoleu zoover gereed, dat zij 
deu lsteu Juui voor het verkeer kou worden opengesteld. 
De gebouwen te Steeuwijk en te Wolvega ziju nageuoeg, 
dc baveu tc Steeuwijk, als ook de 2 brugwaehtersvvouiugeu 
geheel gereed. 

b. Gedeelte l l e c r e u v u e u - L e e u w a r d e n . De ouder-
huudeliugeii voor de outcigcuiug in der miuue van de be-
noodigde gronden ziju redelijk geslaagd. 

De aarde, eu eenige andere werken te Heereuvccu ziju deu 
lsteu Juni opgeleverd. Voor bet maken der aardebuau tus
schen I beren veen eu Akkruill werd iu April eeu tweede 
stoonibaggervverktiiig aangevoerd. 

Aan den onderbouw der kilustvverkeu is iu Januari uiet, 
eu iu Februari bijuu niet gewerkt. Aau de brug over de 
Vecnsclieidiug koudell dc werkzaamheden wegens de hooge 
waterstanden eerst iu Mei wurden hervat. 

De aardebaau vuu Akkruiu tut Leeuwarden is voor de 
helft gereed. Dc putten voor de gebouweu ziju outgraveu, 
eu tc Akkriun geheel, te Grouw voor gedeelten en te 
Wirduin voor de helft met zand gevuld. 

Hij hei-besteding van 4 April werd bet maken vau de ge
bouwen eu iuricbtingeu op het station te Hecreuveeu, toe
gewezen uau It. vau der Mugt voor ƒ 168,900. De putteu 
voor de gebouweu en de groote draaischijf ziju ontgraven. 
Voor bet stationsgebouw ziju de fundamenten gemetseld; de 
kelder en de iuudainenteu vau de lucoluoticveulooils ziju ge
metseld. Vuor de bruuilstulleiiloods cu het reservoirgebouw 
zijn dc trasramen gereed en is het opgaande werk aange
vangen. 

Het maken en stelleu van deu bovcubouw der kunstwer
ken werd bij onderbaudsebc overeenkomst aanbesteed uau 
de directie der maatschappij „de IJscl", gevestigd te Kampen. 

Voor vergrooting vuu bet stationsgebouw te Leeuwarden 
is eeu outwerp-bestek opgemaakt. 

Lijn I I A K L I N O K N - H A S N O V E R S C I I K U R K N Z K M . 

Sectie llitrlinijen—Leeuwarden. Dc verschillende werkeu 
op dc stations l'lurliugcn , l-'i-aueker, Drourijp eu Leeuwar
den ziju voltooid. 

&l 
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Sectie Leeuwarden—Groningen, Met het makcu vau tic 
gebouwen voor het materieel op het emplacement te Grouin
geu is voortgegaan. 

Het bouweu van 15 enkele- cn van ééne dubbele waeh-
terswoning, het wijzigen th-r prJvaatgebouwen op de stations 
en halten tusschen Leeuwarden eu Groningen , het verbete
ren der bruggedekkeu eu het maken van houten perrons op 
dc tusschen-stations cn halten werd deu 24sten Januari aan
besteed. Dc hooge waterstand vertraagde den aanvang der 
werkeu. 

Door dc directie der Exploitatie-maatschappij werd uog 
machtiging verkregeu tot het op kosten vau den Staat uit
voeren van eenige werken, als: het wijzigeu van de spo
ren bij de goederenloods tc Groningen eu het leggen ecuer 
bestrating iu dit gebouw; het inakeu van dakramen in dc 
stations- eu haltcgchouwen tusschen Leeuwarden en (•rollin
gen; het inakeu vau een spanwerk up de houten brug uver 
de Tietjcrkstervuart, tusschen llardcgarijp cu Leeuwarden; 
het inakeu vau afrasteringen tot vorming vau veeparken op 
dc stations- eu lialtc-cinplaccmeutcn tastenen Lee uw ar deu en 
Grouingeu eu eeuige meerdere werkzaam heden. 

Sectie Groningen—Hannoversche grenzen, a. Gedeelte 
G ro u i nge n—Win sch otc n. Zoodra de waterstand het 
toeliet, werden de aardewerken hervat iu de lage landen 
ten oosteu van Grouingeu. Het aardewerk is over cene leugte 
van ruim 29.000 el nagenoeg gereed; over :i0()l) el moet de 
baan nog geheel worden opgehoogd eu over 1 HJU cl is zij 
voor *v afgewerkt. 

De dam door het Fox hol termeer is geheel op de hoogte 
gebracht; eu heeft door den hoogen waterstand en vrij he
ngen golfslag niets geleden; sedert het najaar is geene ver
zakking of verzetting opgemerkt. 

De onderbouw van alle beweegbare bruggen is gereed. Vau 
dc vaste bruggen is de laatste onderhnndeu. 

De bovenbouw vau alle vaste bruggen, behalve de zoo 
eveu genoemde, is gesteld of op dc plaats aanwezig. 

Het doorgaande spoor is thans gelegd van Iloogezand tot 
Winschoten over eene lengte vau ongeveer el. Bo-
vendieu zijn op de emplacementen Hoogezand, Zuidbroek 
eu Schecuida alle bijsporen en wissels gelegd, cn wordt 
daarmede te Winschoten aangevangen; de eerste griudbc-
storting is geschied over eene lengte van 13000 el. 

De gemetselde onderbouw voor den viaduct voor den 
Oosterweg is gereed, met uitsondering van ecu gedeelte der 
bekleedingsmuren voor den noordelijken oprid; de ijzeren 
bovenbouw is aangevoerd cn met het stellen is een aanvang 
gemaakt. 

Vau alle stations en goedcrcnbergplautseu zijn de metsel
en timmerwerken gereed. Dc stukadoorwerken zijn op alle 
stations, en de verfwerken te Zuidbroek onderhanden. 

Te Winschoten ziju de 4 kleiuc draaischijven gereed. T c 
Seheemda ziju de waterkranen gesteld ; dc pijpleiding wordt 
gelegd en het reservoir in elkander gezet. 

b. Gedeelte W i n s c h o t c n - N i e u w c s c h a n s . De eigena
ren van vier alsnog tc onteigenen pereeeleu zijn ua de dag
vaarding toegetreden, zoodat thans dc onteigening vour dit 
gedeelte is geregeld. 

Met het aardewerk werd geregeld voortgegaau; het werk 
is over de geheele leugte aangevangen eu zal spoedig vol
tooid zijn. 

De gemetselde onderbouw voor de draaibrug over dc Ran
sel ia nagenoeg gereed. Met deu onderbouw voor dc kraan-
brug over het Blijhamsterdicp is aangevangen. De ijzereu 
bovenbouw voor de vaste brug over het Bellingwolder Zyl-
diep is gereed. 

Van de gemetselde duikers ziju cr twee voltooid en drie 
onderhanden. Alle ijzeren huizen ziju gelegd. 

De overwegen worden gelijktijdig met de aardebaau vol
tooid, en vau de noodige duikers van ijzeraardhuizcu voorzien. 

Lijn M E P P E L — G R O N I N G E N . 

Ue outeigeuiugstukken ziju voor dc tweede maal in dc 
verschillende gemeenten ter visie gelegd. De gemachtigden 
voor de onteigening zijn benoemd. 

Met het opmaken der gedetailleerde ontwerpen wordt 
voortgegaan. 

Liju Z U T F E N — P R U I S I S C H E G R E N S . 

a. Gedeelte Z u t f e n — H e n g e l o . Behalve het stellen 
vau leuningen tot beveiliging der passage over eeue brug iu 
deu Laugelaarsdijk bij het station te Hengelo, hebben op 
dit gedeelte gecue audcre werkeu dau gewoou onderhoud 
plaats gehad. 

b. Gedeelte H e n g e l o — P r u i s i s c h e G r e u s . Het ina
keu der statiousgcbouweu en iurichtiugen te Enschede is 
voortgezet. 

Dc bergplaatsen voor douanen- eu andere gocdereu ziju 
ter beschikking der Exploitatie-maatschappij gesteld. Het 
stationsgebouw eu de nevengebouwen zijn tot de verdieping 
opgemetseld. A l de overige gebouweu ziju opgemetseld eii 
ouder dak gebracht. Het betimmeren eu verder afwerken 
is onderhanden. Het afwerken van het stationsterrein en het 
leggen der sporen cu wissels wordt voortgezet. 

\ a n Enschedé tot aan dc Glancrbcek is de weg met aide 
bijbehooreude werken gereed; alleen vordert het gelegde 
spoor uog kleiuc verbeteringen. 

Aau de heeren van Heek & ('o. te Enschede werd con
cessie verleend oiu eeu zijspoor naar hunne fabrieken aan 
het Staatsspoor te verbinden. 

Lijn M A A S T R I C H T — B R E D A . 

Sectie Maastricht — Venlo. a. Gedeelte M a a st r i ch t Ruer-
m o u d . Het verlegde gedeelte van den Kijks weg van .Maas
tricht uaar Nijmegen, laugs de oostzijde vau het stations-
terrein tc Maastricht, is door de administratie van den 
Waterstaat iu beheer cn onderhoud overgenomen, Eeuige 
ondergeschikte werkeu, waarvoor de Directie der Maat
schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen was gemachtigd, 
ziju door haar uitgevoerd. 

De grondeu van den verlaten spoorwegdam tc Elsloo werden 
onder flauwe glooiingen geslecht. 

Dc onderhandelingen met de Luik Maastriehtsehc spoor
wegmaatschappij omtrent het gemeenschappelijk gebruik vau 
het station Maastricht hebben ook thans uog tot geene uit
komsten geleid. 

Teu gevolge vau het opheffen der vesting Maastricht ziju 
nieuwe ontwerpen gemaakt voor een centraal goed eren station 
biuucii dc kom der gemeente. 

b. Gedeelte R o e r m o n d — V e n l o , De werken aan het 
stationsgebouw met nevengebouwen tc Venlo zijn voltooid, 
eu den Isten Mei aan de Maatschappij tut Exploitatie over
gegeven. De woning voor den stationschef en eeuige bijko
mende werken ziju gereed en den Isten Juui iu gebruik 
itnonei, 

Teu gevolge vau bezwaren, die vroegere ontwerpen voor 
een verbindiugspoorweg van het station venlo met dc Maas 
teu noorden der st .d hebben ontmoet , werd eeu ontwerp 
voor eeue dergelijke verbinding aau dc zuidzijde der stad 
opgemaakt 

Sectie Venlo—Helmond. T c u gevolge van ingebrachte be
zwaren tegen de inrichting van dc rijwegeu op de brug over 
de Maas tc Venlo , werden de houten strijkrcgels op die 
brug, voor eene som vau ƒ 6 4 0 gewijzigd. 

Eeue dergelijke overeenkomst werd gesloten wegens het 
wijzigen der strijkrcgels op de brug over de gracht voor een 
bedrag van ƒ 80. 

Sectie Helmond—Tilburg. Op deze sectie ziju geene werken 
uitgevoerd. 

Algemeen magazijn en centrale werkplaatsen te Tilburg. 
Den 31sten Januari werd aanbesteed het maken eener berg
plaats voor hout tc Tilburg, cn den 23sten Mei het houwen 
van ccn magazijn tc Tilburg, voor f 50053, Met de uitvoe
ring is onmiddellijk ccn aanvang gemaakt. 

Het bestek wegens het maken der hcrstclliiigwerkplaats 
voor locomotieven werd ingezonden. Met het opmaken der 
ontwerpen voor dc overige gebouwen cn inrichtingen wordt 
voortgegaan. Het overleg met de exploitatie omtrent dc in
richting der gebouwen vordert veel tijd. 

Sectie Tilburg -Breda. De Maatschappij tot Exploitatie 
werd gemachtigd om bij overeenkomsten de voorwaarden te 
regelen voor de inrichting eu het gebruik van het station 
Tilburg tot geineenschappelijkeu dienst eu voor de aansluiting 
van den spoorweg Tilburg —Turnhout aan deu Staatsspoorweg. 

Liju R O O S E N D A A L — V I . I S S I N Ü E N . 
Sectie Roosendaal—Woensdrecht. a. Gedeelte R o o s e n 

d a a l - B e r g e n op Z o o m . Zoover de ongunstige weersge
steldheid tot-liet , werd gedurende den winter met dc werkeu 
tot vergrooting vau het station Roosendaal voortgegaan en 
ua den winter zijn de werkeu met kracht hervat. 

De vaste brug iu de lijnen Roosendaal Moerdijk eu Roo
sendaal Breda, is voltooid. 

Het stationsgebouw is vergroot; de aangebouwde wacht
kamers cn de nieuwe bureaux zijn afgewerkt; dc maruuise 
aan de vuor- en achterzijde is aangebracht De rijtuigen-
bergplaats is onder de kap cu wordt verder afgewerkt. 

Set magazijn van dc Belgische Grand-Central-spoorweg
maatschappij werd afgebroken en is verplaatst ten noorden 
van de tegenwoordige douanen-goederenloods. 

b. Gedeelte B e r g e n op Z o o m - W o e n s d r e c h t . De 
aanlcbaau, kunstwerken en parallelwegen werden duur den 
aannemer onderhouden. 

In verbinding met het bestaande hoofdspoor op het station 
Bergen op Zoom , werd de spoorbaan op dit gedeelte gelegd 
eu geheel met ballast onderstopt. 

Sectic Woensdrecht—Goes. a. Gedeelte W o e n s d r e c h t — 
O o s t e r s c h e l d e . De afdamming tier Üos tcrsche lde werd 
iu het begin van Maart aangevangen , nadat gedurende deu 
afgeloopen winter de zandplaten met ecu ingesponden klei-
dam waren bezet. Op den 11 tien dier maand werd het 
eerste zinkstuk iu de kreken gezet , en op den 25sten daar
opvolgende met het opwerken vnn den dam op de hooger 
gelcgeu zandplaten ecu begin gemaakt. 

Dc werkzaamheden vorderen goed en voor meerden; details 
verwijzen wij naar het officieele verslag. 

b. Gedeelte O o s t e r s c h e l d e — G o e s . Dc grondwerken, 
kunstwerken enz. , voor het gedeelte van de Oosterschelde tot 
Goes, ziju thans voltouid opgeleverd. 

Het hoofdspoor tusschen dc Oosterschelde cn Goes is aan-
gesloteu eu kau over de ganschc lengte met locomotieven be
reden worden. Tot geheele voltooiing van dc spoorbaan 
moet nog slechts een gedeelte der hijsporen op het station 
te Goes en de halten krahbendijkc en kruiuhigeu gelegd eu 
een vierde gedeelte van deu henoodigden ballast daarover 
gebracht worden. Dc inrichtingen op het station te Goes 
cu op eenige halten naderen hunne voltooi ug. 

Sectie Goes—Vlissingen. a. Gedeelte G o e s — S l o e . De 
werkzaamheden der onteigening ziju bijna geheel afgeloopen 
cn alle gronden bij minnelijke schikking verkregeu. Alleen 
omtrent deu aankoop van schorren ouder 'a-Heer Areuds-
kerkc en Wolphaartsdijk, moeten nog dc noodige schikkin
gen worden getroffen. 

Jn het laatst van Februari werd met tic aardewerken op 
verschillende punten aangevangen. Met het leggen van ge
goten ijzereu buizen en het storten van beton voor de ge
metselde waterkoelingen iu twee der doorgesneden binnen
dijken is een begiu gemaakt; de beheiing voor de brug onder 
den spoorweg in deu 's-Heer Areudskcrke-puldcr is afge
loopen. 

0e fundamentslenven voor het haltegebouw te 's-Heer 
Arcudskerke , ziju ontgraven eu met zand aangevuld. 

Met het bouwen van wachterswoiiingen is begonnen. 

b. Gedeelte S l o e — V l i s s i u g e n eu k a n a a l d o o r W a l 
c h e r e n . De waardceringsstateu zijn achtereenvolgens in
gekomen eu grootendeels goedgekeurd. 

Iu de gemeente Vlissiugen zijn, op enkele perecelen ua , 
al de eigendommen in der minne aangekocht, cn dc ont-
eigeuiug iu de gemeente Middelburg is grootendeels geregeld. 

Het laat zich aanzien, dut iu den loop van dit jaar dc 
onteigening op Walcheren afgeloopen zal kunnen ziju. 

Op den 2dcn Mei 18ti7 werd dc dubbele schutsluis met 
eeuige bybehoureude werkeu tc Vlissiugen aanbesteed, eu 
aangenomen dour II. Schram de Jong, voor ƒ 1,309,000; 
nadat deze aanbesteding was goedgekeurd, wérd met dit 
werk op den 28sten Mei een aanvang gemaakt. 

Den 20sten Juui had de aanbesteding plaats voor het 
maken van den Oosthavcudaui en van ecu gedeelte van den 
Westdam te Vlissiugen, en deu fldeu Mei van het makcu vau 
het stationsterrein met een gedeelte spoorbaan, bet graven van 
het daarlangs strekkend kanaal, de onderhouw van eene dubbele 
draaibrug eu eeuige verdere werken te Middelburg. Met den 
aanleg van den tijdelijkcu om tc leggen weg van Middel
burg naar Vlissiugen, tusschen de Wiuterstraat eu deu 
Singel is een begin gemaakt, liet voormalig bastion wonlt 
afgegraven eu de gebezigd tot aanvulling van dc 
daaraan grenzende gracht. 

Voor de verlegging van den mond der nieuwe haven van 
Middelburg uaar Vcere door het graven vau eeu kanaal 
van Klevcrskerke naar die gemeente werd ecu wetsontwerp 
voorbereid cn aangenomen. 

Liju V E N L O — F B U I S I 8 0 H I ORENS. 

De werken voor het leggen van spoorbanen op het station 
zjjn gereed, cn die voor het makcu van gebouwen eu iu
richtiugen op het station venlo, werden voltooid opge
leverd. 

Dc bovenbouw van eene groote draaischijf is gesteld eu 
eeue waterkraan geleverd cn geplaatst door L . J . Ent-
hovcu & Co. 

De bergplaats voor goederen eu eenige bijkomende 
werken ziju gereed. 

Lijn U T R E C H T — B C X T E L . 

Sectie V/recht—Kuilenburg. Dc aardebaau en de kunst
werken van het Khijndijkje tut den Noorder-Lekdijk ziju 
genoegzaam vultooid. 

Ten gevolge vau sneeuw eu vorst, moesten de grondwer
ken iu dc gemeente Utrecht ecuigeu tijd gestaakt worden \ 
OOk door deu hoogen waterstand ontstond eenige vertraging 
in den aanvoer van zand uit dc Lek. 

De aardebaau tusschen liet Khijndijkje eu dc lunetten l i 
en III, is op de hoogte gebracht en het overige gedeelte 
is onderhanden. 

Het maken van haltegebouwen eu verhoogde los- eu 
ladingplaatsen tc Houten en Schalkwijk en van wachters-
woningen tusschen Utrecht eu Kuilenburg, ging gere
geld voort. 

De wachterswoningen zijn bijna alle ouder dak gebracht 
en met di' binnenbetinunering wordt voortgegaan. 

Onmiddellijk na de goedkeuring van de aanbesteding der 
gebouwen en verdere werken op het stations-emplacement 
te Utrecht, zijn de aannemers daaraan begonnen. De fun
damenten vau het hoofdgebouw, dc retirade cu de bestel-
goederen-gebouwen ziju opgemetseld cn aan het hoofdge
bouw werd de hardstceueu plint gesteld. 

Het leggen van den bovenbouw met leveriug van deu 
ballast; het maken van afsluitingen en eenige bijkomende 
werken voor den spoorweg van den Vaartschen Rhijn te 
Utrecht tut de brug over de Lek bij Kuilenburg werd 
goedgekeurd, waarna de aannemer met deze werken iu de 
maand April ecu begin maakte door het baggeren eu per 
locomotief aanvoeren van den ballast. 

Met het spoor leggen is men over cene leugte vau 85G0 
el gereed gekomen. Het dubbel spoor en de noodige wis
sels ziju op het halte-terrein te Houten gelegd. De afsluit
hekken zijn onderhanden. 

De beheiing eu betonstortiug vuur het oostelijk landhoofd 
der draaibrug over den Vaurtsehen Khiju, kwamen gereed, 
als ook dc beheiing cn de betuiisturtiug vour het zuidelijk 
laudhuofd, eu vuor den iniddenpijler der brug in den straat
weg van Utrecht naar Gorinehcm. De beheiing van het 
noordelijk laudhuofd is underhanded. 

Aan de brug te Kuilenburg werd den 22steu December 
de laatste kliukbout aan de 80 els overspanning geslagen, 
cn met het afbreken vau de stelling deu 27sten daaraan
volgende aangevangen. Op deu Isten April waren alle 
palen uitgetrokken cn was deze opening geheel vrij voor 
de scheepvaart; inmiddels is men aangevangen alle kliuk-
bouten en naden dezer overspanning na te zien en bij te 
werken. 

De bovenbouw van al de openingen van 57 el wordt op 
daartoe te makcu steigers opgesteld. In 4 der Openingen 
zijn de palen geheid en is men bezig de jukken en verdere 
getimiuertcu op den uiterwaard gereed te maken. 

Op den 8steu Maart werd de eerste paal voor den steiger 
der 150 els opening met eeue Engelsche heistelling inge
heid ; eeuige dagen daarna kwam eene tweede soortgelijke 
heistelling iu werking. Den Uilen Mei kwam eeu houtvlot 
met de in Duisburg gereed gemaakte gebindten cn verdere 
samenstellende deelen voor den steiger tc Kuilenburg aan. 
Dit vlot was den geheelen winter opgehouden wegens hoog 
water, eu was gedeeltelijk onderweg door storm uit elkan
der geslagen. Onmiddellijk ua aankomst heeft men aange
vangen met de staudvinken iu elkander tc zetten en op de 
palen te brengen, hopende met den steiger nog tijdig ge
noeg klaar te komen cu tijd genoeg over tc hebben om 
met het stellen vau den bovenbouw en het weder wegrui
men vau den steiger vóór 1 December gereed te ziju. = 

Sectie Kuilenburg^Hommel. De werkzaamheden ziju veel 
belemmerd cu vertraagd dour het ongunstige weder eu deu 
hoogen waterstand. 

Behalve op het stationsterrein Kuilenburg, alwaar de 
kleilaag wordt opgebracht, is geen belangrijk grondwerk tot 
nabij Tricht uitgevoerd. 

Vau Tricht tot dc Mark werd aau de voltooiing der baan 
eu sloot en gearbeid. Thans is liet stat iunsterreïn Gelder-
malseii met dc toegangwegeu eu de ophougimr van enkele 
deelen der baan, geheel of nagenoeg voltooid. Op vele 
plaatsen was het hooge polderwater oorzaak dat de ophoo-
ging van het zaudprofil weinig vorderde. 

De terpen der wachterswoningen ziju ouder handen. 
De ijzeren bovenbouw der brug uver dc Lingc en voor 

de andere bruggen naderen hunne voltooiing. 
Dc aanbesteding der gebouwen eu wachterswoningen met 

verdere werken had plaats en werd aau den minsten in
schrijver, 1'. II. vau Malscu te 's-Hage, voor de som van 
ƒ 157.000 gegund. Dc aannemer heeft ecu begin gemaakt 
op de statiousterreinen Kuilenburg eu Geldrrmulseu met 
deu aanleg der fuudceriugeu. 

De hooge waterstand heeft ook de werkzaamheden aau 
de landhoofden en pijlers vour de brug over de Waal bui
tengemeen belemmerd. In het geheel ïs aan deze brug tot 
nu toe ongeveer verwerkt: 8570 kub. el metselwerk van 
klinkers; ItitïO kub. el metselwerk van hardsteen; lbu kub. 
el metselwerk van zuileubazalt. 

liet werk voor dc verlegging van deu Xoorder Waaldijk 
is in het voorjaar met kracht hervat, zoodra de stand van 
het kwelwater het toeliet. De verlegging van den Zuider 
Waaldijk is ver afgewerkt, zoodut over de puinlaag ouder 
de grint tic passage reeds kan plaats hebben. 

Sectie Bommel Boxtel. Voor het gedeelte Bommel -Hedel 
is met dc gerechtelijke onteigening aangevangen. 

Op verzoek vau deu polder van Emiiel en Meerwijk zal 
de ontworpen duurlaatbrug, wijd 75 e l , worden vervangen 
duur cene suatiesluis iu den spoorweg, niet twee uneiiiu<'~en 
elk wijd 6 el. i ö . 

De werken aan de baan worden krachtig voortgezet, maar 
tus-chcu V ught cn 's-Bosch buitengewoon vertraagd doorliet 
hooge water, zuodat de aanvuer van zand ter Ophooging van 
dit gedeelte onbeduidend is. Overigens is tusschen Vught 
en Boxtel de aanlcbaau uver de geheele lengte aangesloten 
eu vour de hellt daarop het spoor gelegd. 

De brug over het Smal water is geheel gereed; aan den 

onderbouw vau die over deu Bsschen-stroom wordt gewerkt. 

Liju R O T T E R D A M — B R E D A . 

Sectie Ihdterdam Willemsdorp. .»/.Gedeelte R o t t e r d a m — 
D o r d r e c h t . Nadat verselicidcue richtingen tusschen Rotter
dam en Dordrecht opnieuw onderzocht waren, scheen de 
meest aannemelijke the met overgang van de Nieuwe Maas 
bij het Kralingsche veer. De onteigeniu-sbeseheideu voor 
deze richting zullen binnen kort gereed zijn. 

b. ( ï edee l t e D o r d r e c h t W i l l e m s d o r p. M et twee eige
naren ziju nog processen aanhangig voor den afstand van 
benoodigde eigendommen. A l de overige gronden, beuoudigd 

voor den aanleg van deu weg, zijn iu eigendom aau deu 
Staat overgegaan. 

net groudwerk tusscheu de Beerpolderkade eu deu Kilwcg 
is nagenoeg gereed; al het overige grondwerk voor de baan 
is ver gevorderd. 

De bouw van den kaaimuur langs de haveu tc Dubbeldam 
is ten gevolge dezer afschuivingeu, gestaakt. Eeue der brug-
ge'n iu den spoorweg is voltooid; dc andere is onderhanden. 

Op 19 Maart zijn de werkzaamheden uau dc brug over 
de Oude Maas hervat en wel met het inheien vau deu eersten 
dampaal voor deu grooten stroompijler, maar bij deu storm 
vau 11 April outgruuddc al het reeds gemaakte. Hierop 
werd besloten om dieu pijler aanvankelijk te verlaten eu 
pijler 1 ouder handen te nemen; de geheele beheiing voor 
dien pijler is afgeloopen , en men is bezig met het onder 
water alzaireii der kopnru van de heipalen. Gelijktijdig ziju 
de dammen cu dc kri'b op deu rechteroever grootendeels 
weggebaggerd, terwijl iu het laatst vau Mei weder met de 
werkzaamheden voor pijler III aangevangen werd. Voorliet 
overige is de stand van het werk als volgt: 

De beide landhoofden zijn opgetrokken tot den onderkant 
van de kordoulijst. Dc vijfde hardstcculaag vau pijler I V , 
dc vierde van pijler V , eu de zevende van pijler VII ziju 
gesteld. 

Lijn A M S T E R D A M — N I E U W E D IEI>. 

Sectie Nieuwe Diep—Alkmaar. Eeue vergruotiug van het 
stationsgebouw te Schageu wordt door dc Hollaudsche IJzereu 
Spoorwegmaatschappij ten koste vau den Staat uitgevoerd. 
De toegaugswegeu naar het station Alkmanr vordercu eene 
belangrijke herstelling. 

Sectie Alkmaar—Amsterdam, a. Gedeelte A l k m a a r — 
Z a a n d a m . Het gedeelte spoorweg vau Alkmaar tot eu met 
het station Uitgeest is aan dc Hollaudsche IJzeren Spoor
wegmaatschappij ter exploitatie overgegeveu eu gelijktijdig 
met de verbindingslijn Uitgeest-Haarlem, deu Isten Mei 
daaraanvolgende voor het verkeer geopcud. 

Voorbij Uitgeest ziju dc werkzaamheden krachtig voortgezet, 
zoowel aan het rijzcubcd onder de baan , als de ophoogiug 
met zand uit de duinen van Castriciuu. 

Ue kunstwerken ziju grootendeels voltuoid. Op de stations 
krummenie en Wormervecr ziju de zaudfundceriugeu vuor de 
gebouweu voltooid. Bij het station koog a.d. Zaan zijn dc 
ïuiideeriuirputteii op dc vereisebte diepte gebracht eu zullen 
weldra met duinzand worden aangeplempt. 

Deu 28steu Maart werd aanbesteed het maken van ge
bouwen eu verdere werken op de stationspleinen te krom
menie , Wormerveer eu koog a.d. Zaan; er is ecu aanvang 
uemaakt niet het metselen tier fondamenten vau het station 
te krommenie. 

b. Gedeelte Z a a n d a m — A m s t e r d a m . Voor dit laatste 
gedeelte der lijn werden tic oiiteigeningsstukkeu vour de 1ste 
visie voltooid cu voor belanghebbenden ter inzage gelegd 
iu dc gemeenten Zaandam, Sloten en Amsterdam. 

Volgens die plannen, zou bezuiden deu Noorder-IJdijk dc 
spoorweg zuidwaarts worden gericht, rechthoekig over het 
Noordzeékauaa l , verder iu zuiduustclijke richting laugs het 
station vau den Hollaudsehcn spoorweg, door dc Eilauds-
gracht naar het zoogenaamd open havcn l ïunt van Amsterdam 
eu verder binnen laugs deu Oosterdokdjjk uaar cu tot het 
noordoostelijk eind der Stads Rietlanden. 

aan de Voortaan was daarbij ontworpen eeu goederen-
station dat tijdelijk tot aanlegplaats voor passagierstoombooten, 
bij exploitatie vau deu spoorweg tut Zaandam zou kunnen 
gebruikt worden. In het zoogenaamd open haveufrout voor 
\msterdam werd het centraal pci'soueustation, eu laugs deu 
uourdkaut der Stads Rietlanden het centraal goederenstation 
o ut worpen. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Aan luit officieele dagblad van Florence ontlee-
nen wij de volgende opgaven omtrent de tun
ned door den Mont-Cénis. Gedurende de maand 
Augustus is men 139 ol gevorderd. Het voltooide 
gedeelte is 7,402 el lang. De geheele lengte be
draagt 12,220 e l , zoodat men bijna op twee der
den van het werk is. Men gelooft nog driejaar 
voor de voltooiing noodig te hebben. Komt deze 
berekening uit, dan zal volgens de voorwaarden, 
waarop Klankrijk beloofd heeft in de onkosten 
na de voltooiing te zullen bijdragen, door dat 
land 5 millioen franken als premie aan de maat
schappij worden uitbetaald. 

Te Frankfort heeft zich een comité gevormd 
tot de herstelling van den dom. Het gemeente
bestuur heeft'20.000 thaler geschonken voor dit doel. 

Te Philadelphia is een remtoestel uitgevon
den , die op de wielen van al de waggons van 
een trein werkt en een sneltrein in vollen gang 
bijna oogenblikkelijk doet stilstaan. 

— Onder de benaming: «Maatschappij van on
roerende goederen der arbeiders van l 'ari js ," heeft 
zich daar eeue vereeniging gevormd , welke zich 
ten doel stelt (loor het bouwen van eigene ar
beiders-woningen , welke slechts aan de deelne
mers verhuurd zullen worden , iu de steeds groo
ter wordende behoefte aan woningen te gemoet 
te komen. Het kapitaal der veren ig ing , welke 
voor de eerste maal dc voordeelen geniet van de 
nieuwe Fransche wetgeving op dergelijke maat
schappijen, bedraagt 100,000 fr., verdeeld ui 
1000 actiën a 100 fr. Dc storting van deze 100 
lis. geschiedt in termijnen van 5 fr; slechts voor 
de eerste storting wordt 10 fr. gevorderd. De 
Keizer heeft aan de vereeniging als grondslag voor 
het kapitaal 41 arbeiders-woningen , welke hij in 
de avenue Daumesnil heeft doen oprichten, teu 
geschenke gegeven. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. DoorZ. M . is aan II. Bauer, 
gewezen opzichter van den waterstaat der 2 e k l . 
te Apeldoorn verleend een pensioen ten laste van 
den staat teu bedrage van ƒ 52!) 'sjaars; 

— Z. M. heeft vergunning verleend aan den Heer 
J. II. Leliman , architect te Amsterdam, tot het aan
nemen en dragen der versierselen van ridder der 
orde van Christus, hem door Z. M . den koning 
van Portugal geschonken. 

•s-Gravenhage, 17 Sept. In de heden ge
houden zitting van den gemeenteraad is met 
18 tegen 'J stemmen aangenomen het prae-advies 
van burgemeester en wethouders betreffende de 
aanvragen van de heeren De Veer c. s. en Taets 
van Amerongen c. s., om concessie voor den aan
leg van eene duinwaterleiding alhier. 

Wij kunnen hierbij vermelden dat het prae-ad
vies strekte, om aan de inschrijving van de heeren 
De Veer c. s., tot het aanleggen der waterleiding 
te 's-Gravenhage, met opneming van de gemeente 
Delft in die concessie, onder toekenning van eene 
jaarlijksche subsidie van ƒ 1 '2.000, de voorkeur 
te geven. 

— Zij , die bij de vervulling der openstaande be
trekking van arroiidissements-ijker • verlangen in 
aanmerking te komen , worden opgeroepen zich 
vóór 1 December 1807, bij het departement van 
binnenlandsche zaken aan te melden, met een 
op zegel geschreven adres, eene nauwkeurige 
opgave van naam, voornamen en woonplaats be
vattende, onder overlegging tevens van een be
wijs van goed gedrag, uigegeven door het dage-
lijkscli besluur der woonplaats van den adressant 
De dag van het vergelijkend examen aan de po
lytechnische school zal later ter kennis van de 
adressanten gebracht worden. 

' s -Gravenhage . De vergadering van liet koninklijk Insti
tuut vau ingenieurs, dun IU'1*" dezer iu liet lokaal DUigentia 
gehouden, werd duur een veertigtal ledeu bijgewoond. De 
uutuleu dei' vergadering vau 13 Juui j . 1., deu ledeu reeds 
iu druk tuegezouden, w.rdeu vuorgued vastgesteld eu daarua 
mededeeling van de ingekomen geschenken gedaau. Oe 
president buod ziju up gruute schaal vervaardigd photogrupliisch 
portret teu geschenke uuu. 

Ingekomen liet verslag vun de afdeeling Oustelijk Java eu 
de rekening eu verantwoording uver I860—18(17. 

Ten verzueke van deu secretaris van „ t h e Institute of Civi l 
Engineers" te honden werd eeue onlangs vastgestelde wïjzi-
giug iu het reglement dier instelling ter kenmsse der ledeu 
gebracht. Volgens de nienwe bepalingen heeft meu, evenals 
zulks eenigszins bij het Nedcrluudsclie lustituut met de bui
tengewone leden het geval is, eeue nieuwe klasse vau ledeu, 
ouder deu naam van studeut, iu het leveu geroepen. 

Oe president deelde eeu eu auder mede omtreut deu stand 
der werkeu van liet kauual vuu Suez, dour kaurten en plan
nen toegelicht. Het gesprukeue gaf nauiciding tut wisseling 
vuu gedachten uiet de ledeu \V. C . A . Sturing eu T . J . 
Stieltjes. 

Het lid K. O. vau Muneu deed eeue mededeeling over 
eeue uitviudiug vau den Hussischeu iugcuieur Schn-
berszky, mahovol genaamd eu ten duel hebbende deu 
aanleg van spuurwegeu guedkuuper eu de exploitatie voor-
deeliger te maken. Oe heer J . Lebret zeide dat uver deze 
uitviudiug eeu stuk iu de „Civi l -e t ig iueer" had gestaan en 
het lid '1'. J . Stieltjes betwijfelde of die toestel vuur berg
achtige lauden, eu met unnie vuur Java, wel zou iu het 
ulgeinecu aanbeveling verdiende als duur den heer Van Manen 
in ziju stuk werd beweerd. 

Vuurts wareu bij het bestuur ingekomen: 
1°. eeue nota van het lid N . T . Michaelis omtrent eeue 

handelwijze tot het herekeneu vuu de spauuiugeu in de sa-
ine nstelleudc deeleu van balken. 

53°. eeue beschrijving van het eiland St.-Martiu duur het 
lid II. N . A. L . Slutemaker. 

Omtreut beide stukken zal de raad van bestuur nader eeue 
beslissing nemen. 

3 ° . de gewunc waarnemingen aan den Helder over de 
maanden M e i , Juni eu Jtüi 1SÜ7 duur het lid C . vau der Sterr. 

4 ° . het programma van de llullaudsche maatschappij van 
wetenschappen le Haarlem en de Nederlandsche maatschappij 
ter bevordering vuu nijverheid. 

5". een brie! vau deu heer C. G . .1. 1'ieterscu te 's-(iruveu-
huge betreffende de ringovena tut het bakken van stccueu van 
den ingenieur Fred, llolfmauu te Oerlijn. 

0". eeu exemplaar vau de tabel der normale breedten der 
hoofdrivieren, uuder bij beschikking van deu Minister van 
biuuculniidschc zakeu vastgesteld eu iugezuudeu door den 
huufd-iuspecteur vau deu waterstuut. 

Het lid J . J . vau Kerkwqk gaf deu wensch te keuueu, dat 
ten behoeve vau de bibliotheek vun bet instituut zooveel 
mogelijk mocht worden aangeschaft, hetgeen omtreut de ten
toonstelling vuu 1'urijs wordt uitgegeven en vuur de ledeu 
belangrijk kau worden geacht. Oe president zeide gaarne 
daartoe iu deu raad vau bestuur het voorstel te zullen doen, 
cn het lid Staring verklaarde zieli bereid tot de verzameling 
van de bedoelde stukken zijue medewerking te vcrlecucu. 

Ma ballotage werden één gewuun lid en drie buitengewone 
leden aangenomen cu meerdere personen ter ballutage iu de 
volgende vergadering vuurgesteld, waarna deze weinig oe-
laugrijke vergadering gesluteu werd. 

— Uoor de Nederlandsche Maatschappij ter be
vordering vau Nijverheid is in hare algemeene ver
gadering van 4 Juli II. besloten eene commissie 
van ingenieurs en deskundigen te benoemen tot 
onderzoek van het plan van den ingenieur A. lluet, 
om Amsterdam door een open zeegat aan de 
Noordzee te verbinden, evenals dit van Kijks-
wege voor Rotterdam geschiedt, ten einde, wan
neer de slotsom van dit onderzoek voor liet plan 

gunstig mocht zi jn, der Regeering alsnog te ver
zoeken de noodige maatregelen tot de uitvoering 
daarvan te nemen. 

De commissie, door directeuren ten gevolge 
van dit besluit benoemd, bestaat uit de hh. 
D. O. Andreae, luit.-kol., konim. der genie te 
Amsterdam; A . R. Bloininendal, kapt.-luit. ter 
zee, chef van de hydrographe der Nederl. zeega
ten , te 'sGraveiihage; A . Caland, president der 
centrale directie van Walcheren, te Middelburg; 
C. A . von Ilemert, directeur der Kon. Ned. 
Stoomboot-maatschappij, te Amsterdam; jhr J. 
R. T. Ort t , hoofdingenieur van 's Rijks water
staat iu Noord-Holland , te Haarlem; F. J . Stam-
kart, l id der Kon. academie van wetenschappen, 
te Amsterdam; T. J. Stieltjes, lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, te Delft; O. A. Uh-
lenbeck, schout-bij-nacht, komm. der marine te 
Willemsoord; Paul van Vlissiugen, directeur 
der Amst. Stoomboot-maatschappij , te Amsterdam. 

Tot voorzitter der commissie is benoemd de 
heer dr. O . Simons, staatsraad in buitengewonen 
dienst, l id van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, oud-voorzitter der Maatschappij; tot 
secretaiis de heer F . W. van Eeden, secretaris 
der Maatschappij. 

Naar aanleiding vau het plau van den heer lluet, zijn 
aan de commissie de volgende vragen ter beantwoording 
vuurgesteld: 

1°. is er eeue vrije gemeeuschap van Amsterdam met de 
Nuordzec langs deu kurtsteu weg verkieslijk buveu eene ver
betering vau het Nuurdliullaudscli kanaal, eu is dus eeu 
upeu zeegat dour llullaud op zijn smalst wenschelyk iu het 
beluug van hoofdstad en vaderland? 2°. Kau uiet een zeegat 
voor Amsterdam tegen eeu vgaudelijkeu aauval worden ver
dedigd, evengoed als eeu zeegat bij Texel? 3 U . Zal de mond 
van zulk ecu zeegat, bij eeue breedte van 1000 Ned. elleu, 
bereikbaar zijn voor groute schepen under uuguustige omstan
digheden? 4". Mag de diephoudiug van dit zeegat verwacht 
worden van dc werking vau vloed en eb, iu verband met 
de werking van de Zuiderzee als spuikomP 5 ° . Is eene door
graving van Holland op zijn smalst, op soortgelijke wijze 
als doorgraving van den Hoek van Hol land, als een technisch 
uitvoerbaar werk te beschouwen? 6° . Zal ecu open zeegat 
door Holland op ziju smalst, in vrije verbiudiugmet Noord
en Zuiderzee, voldoeu aan de tegenwoordige behoeften van 
handel en scheepvaart ? 7°. Is cr eenig overwegend water-
staatsbezwaar, waarom de aaideg van eeue open doorgraving 
vau Holland op ziju smalst zuu moeten wordeu achterwege 
gelateu? 8° . Zonden, bij behuurbjke voorzorgen tegen over-
struumiug wegens hoogere vlueden, de lagere ebben , bij eene 
upeu duorgraviug te verkrijgeu, vuor- of uadeelig ziju voor 
de belaugeu van de verschillende polders en waterschappen, 
aan het IJ gelegen? 9°. M a g , met het oog op de bekende 
gegevens, dc thans gebruikelijke middelen van nitvoeriug eu 
het groote uatioiialc belang, het inakeu van eeu zeegat voor 
Amsterdam als eeu liuuitcicel bereikbare zaak wordeu be
schouwd ? 

Rotterdam, 17 Sept. Men verneemt dat het 
metalen standbeeld van Van Hogendorp reeds se
dert eenigen tijd voltooid is. De feestelijke ont
hulling zal , zegt men, den 27 October, verjaardag 
der geboorte van Van Hogendorp, geschieden. 

Utrecht. De betrekking van opzichter over 
de plantsoenen, wandelplaatsen en wateren, waar
aan eene jaarwedde is verhonden van minstens 
ƒ 000 en hoogstens / 800, is vacant. Belang
hebbenden moeten zich vóór 1 October e. k. ter 
gemeente-secretarie aan melden. 

— Op den sneltrein, die ten 3 u. 35 m. van 
Utrecht naar Arnhem rijdt, had zaterdag j . 1. 
tusschen Utrecht en Driebergen een ongeluk plaats, 
dat door spoedig genomen maatregelen in de 
beginselen gestuit werd. In een der goederen
wagens, die zich in het midden van den trein 
bevond, ontstond brand, en door de sterke lucht-
trekking sloegen rookwolken en vlammen spoedig 
uit den waggon. Toen de reizigers , die in de 
daarachter geplaatste waggons gezeten waren , de 
onaangename lucht iu de rijtuigen bemerkten, 
ontdekte' men de oorzaak daarvan weldra, en 
kort daarop verminderde de trein de vaart en 
stond hij eindelijk geheel stil. De brandende 
goederen, die in den waggon geladen waren, 
werden op den weg geworpen en de brand was 
door het aanbrengen van eenige emmers water 
spoedig gebluscht. 

Als oorzaak van dezen brand kan vrij zeker 
gezegd worden dat hij ontstaan is door vuurwerk, 
dat in dezen waggon geladen was en waarvan de 
fragmenten door alle reizigers gezien zijn. Wij 
meenden dat het vervoer van vuurwerk verboden 
was, en zijn benieuwd naar de gevolgen , die het 
onderzoek van den raad van toezicht naar dit 
voorval zal hebben. Amh. Ct. 

Door de Utrechtsche afdeeling der Maat
schappij tot Nut der Israëlieten in Nederland is 
het plan ontworpen om een Israelietisch weeshuis 
voor geheel Nederland tot stand te brengen, 
daar instellingen tot verpleging van Israëlietische 
weezen bijna in geene gemeente bestaan. Zij 
heeft een concept-reglement ontworpen, dat tot 
grondslag dezer inrichting dienen zal en zal eerlang 
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tot algemeene deelneming de gelegenheid open
stellen. Wij twijfelen niet of het tot stand komen 
van deze zaak, waaraan groote behoefte bestaat, 
zal terstond verzekerd zijn. Het plan schijnt te 
wezen om liet weeshuis te Utrecht te vestigen. 

— De plaatselijke commissie te Utrecht voor 
het zenden van handwerkslieden naar de parijsche 
tentoonstelling heeft haar verslag openbaar ge
maakt. Daaruit blijkt, dat zij zich in vrij goede 
uitkomsten mag verheugen. Zij heeft ƒ 708 ont
vangen , en is daardoor in staat gesteld gewor
den aan 12 personen de reis naar Darijs gemak
kelijk te maken. 

Zwolle. 19 September. Heden heeft de op
neming van den Staatsspoorweg Zwolle-Meppel 
door den Iiaad van toezichl op dc spoorwegdien
sten plaats gehad. 

Naar men verneemt waren er geen bemerkin
gen van eenig belang te maken, en bestaat er 
niet den minsten twijfel of de opening van dit 
baanvak blijft, zoo als reeds vroeger was aange
kondigd, op I October a. s. vastgesteld. 

Dc baan met alle zich daarin bevindende kunst
werken, zoowel als de stations, zijn afgewerkt; 
alleen moet nog hier en daar een weinig hallast 
worden aangevoerd. 

Aanvankelijk Zal te Meppel de goedei enloods, 
als daartoe ingericht tot station worden gebruikt 
tot dat het definitieve stations gebouw , dat reeds 
nu onderdak is . geheel zal zijn voltooid. 

Z a l t - B o m m e l , 14 Sept. Sedert eenige da
gen zijn de werkzaamheden voor de spoorweg
brug over de rivier de Waal alhier buitengewoon 
gevorderd. Met het metselen der twee landpij-
lers is men bezig en weldra zullen die tot gelijke 
hoogte als dc overigen zijn gebracht. Aan pijlers 
IX en X werd met alle kracht doorgewerkt, zoo
dat laatstgemelde pijler zoover boven water i s , 
dat de groote steiger er kan worden opgezet. 
Het werk aan pijler VIII wordt van tijd tot tijd 
hervat. Reeds is men aan den gang om de hard-
steenen laag te stellen, ten einde die van bin
nen aan te metselen. Het laat zich aanzien dat, 
mocht de tegenwoordige weersgesteldheid eenigen 
tijd aanhouden , al de stroompijlers nog voor den 
winter, volgens vereischte, boven den hoogster) 
waterstand zullen zijn gebracht. 

Aalsmeer. Het gemeentebestuur heeft ter 
kennis van belanghebbenden gebracht dat geen 
der ingekomen ontwerpen voor een dorpstoren 
der bekroning met den uitgeloofden prijs van 
/'.'tOO is waardig gekeurd, maar dat aan de in
zenders der ontwerpen «Deus noeter refugium" 
en «Bouwtrant der kerk" ieder f 100 en aan 
elk der ontwerpen nElk deel leide tot de har
monie van het geheel" en »vooruit" f50 wordt 
aangeboden onder voorwaarde dat hunne stuk
ken eigendom worden van dc gemeente. 

Aanbestedingen. 
A a n k o n d i g i n g e n 
Ma» nel U K , 2 3 Mept. 

Ten t t ' f i « r e , aau liet gebouw van het prov. bestuur te 
'ttHoge: het aanleggen vau eenige werkeu tot verbetering 
van net vaarwater voor Dordrecht, iu den mond van de 
Noord en iu de Oude Maas, provincie Zuid-1 lull I. 

Ten I I ure, ïn het logement de Keizerskroon te Deven
ter: het inrichten van het gebouw nabij de rijloods aldaar 
tot militaire bakkerij. 

Ten I S ure, op het raadhuis te Amsterdam: het bouwen 
van eene openbare armenschool, op den Uiuneukuut op het 
open terrein achter het voormaJige gebouw Zeemunshuop. 

l>in»<l»g, 24 sepi. 
Teu ï ' * ure, aan het lokaal van het prov. bestuur van 

.Noord-lloilaud te Haarlem: het makeu vuu steenglooiingeu 
enz. tot versterking vau de Pettemer zceweering. 

Woensdag , *•>*. 
Ten 11 ure, iu een der lokalen op 's rijks werf te Am

sterdam: het maken van inrichtiugen, noodig tot het ver
voer en plaatscu vau werktuigen iu de werkplaatsen tot 
pautser-iurichtiugeu op gemelde werf, volgen» bestek uo. 3. 

Ten 13 ure, ten raadhuize te Arnhem: lo. het maken, 
leveren eu stellen van eeue hurdstecueu trap met marquise 
aan het gebouw Musis Sacrum, eu 2u. het herstellen van 
erne trap eu gedeelte kademuur uabij de haven aan deu Kiju. 

honderd;.*, 2 » Mept. 
Ten I O unt, ïn het wateraeh ups huis te Storui|>older: lo. 

het doeu rijzen van deu thun» bestaandeu watermolen ter 
hoogte vau 'JppCedcrlandsehe el ; en 2o. het verhoogeu eu 
verzwaren ofltauezciukude. 

Ten I I ui*, door de Directie der Marine te Willemsoord: 
de imvo'Th»'-' der werken voor het onderhoud vau de dok-, 

waterwerken van het Maritime Ktablisse-
jord , gedurende het jaar 180h. 

\ r i ( < U * , 27 Nept. 
| ï i ^ ^ \ W e * r . j \ i het prov. bestuur te Middelburg: het 
« e r e n \ au rup«V buitengewone voorzieningen aau de 

! ^i't Jhv4 1ii 1^; "«lwnll'i'Uai' polden Oust-Hevelaud. ISorsseleu, 
• I n ' J a ï i S W i watvrjuf Staveuisse). Schouwen (district r'lanu-

r n K e f ï J j jdÉlletei Oud eu .long Hreakens, Hoofdplaat, Murga-
" i\tli.i t'uönjittrig fidV district» en Walsoorden, eu zulks in 9 

' jjmoejeu vua-'&ujvbe&tediug. 

•luie*» Biet 

Ten 12 ure, aan het prov. bestuur te Arnhem: het her
stellen van winterschade aan het lijn pad langs den Ussel 
tusschen den Hoofddatn te Westervoort en het veer te Die
ren, iu de provincie Gelderland. 

Teu 12 ure, aau het prov. bestuur te Zwolle: de aanleg 
van drie dwar&kribbeu aau deu linker Msseloevcr, aau het 
zoogenaamde ongemak, tusschen de peil raaien IX \ \ eu 
Ï A X X I . 

Z a t e r d a g , %H Kept. 
Ten 1 ure, iu het raadhuis te Moercappelle: het bouweu 

eener nieuwe pastorie. 
Ten 1 ure, ten stadhuizc te l t recht : het maken van 

riolen, bestrating, enz. in de Viukebuitrt. 
M a a n d a g , 3 0 Nept. 

Ten 10 ure, aau het gebouw vau het prov. bestuur te 
Maastricht: de uitvoering van de werkeu tot voortzetting 
der verbetering van de rivier de Maa- , iu de gemeenten 
Bergen en Vierlingsbeek, als: a. boven het gehucht Hcukt-
loin; b. nabij het gehucht Heukelom. 

Ten l l ' / j ure, aau het gebouw vau het prov. bestuur te 
' s l lage: het herstel van '«r i jks rivicrwerkeu iu het gedeelte 
der rivierde Lek, behoorende tot de provincie Zuid-Holland, 
beuuveus iu het noordelijk gedeelte van de Noord ; iu twee 
perceelen. 

Teu 1 ure, ten roadhuize te Rotterdam: het bouwen van 
eeue overdekte ütnndplant - , op de in aanleg zijmle Nieuwe 
Veemarkt. 

M i i M l a g , | O r t . 
Ten 3 ure, iu de heiberg de Vrije Handel te Ouderkerk 

a/d Amstel: De ophooging, aanvulling eu verbreeding van 
eenige gebrekkig bevondeue Hoefslagen Dijks In de Waver 
eu aan dc Amstelzijde van den Honden Hoeper Polder. 

Aau het timmerhuis te Rotterdam : 1". het leveren eu 
plaatsen van 46 ijzeren baliecn en het leveren win (JOU 
deuueuhouteu grond plu teu, een en ander voor de nieuwe 
veemarkt aldaar. 

Donderdag, 3 Oe(. 
Ten I X ure. in het logement de Klok te Winterswijk: 

het bouwen eener kerk met toren voor de parochie van den 
l i . Jacobus. 

W l j i l n i f , 4 ee t . 
Ten l O ' / j ure, aan het gebouw van het Prov, bestuur te 

's Hertogenbosch: het herstellen van het Itijsstortebed en de 
verdere oij den Haardwijksehen Overlaat behoorende werken, 
gelegen iu de provincie Noord-Hra ba ut. 

I H n s d a g , H Oei . 
Ten 11 ure, iu het raadhuis te Groningen: bet maken 

van eene aardeiihaan eu het daarin aauleggen vau eenen 
kunstweg vnu het Iste verlaat in het stads Muaaelkanaa] 
laugs het Mussel- eu het Ter Apeler kaoaal tot Ter Apel 
provincie Groningen en van daar tot de grensscheiding met 
Hannover, ter lengte van 18159,50 ellen. 

I l o n d e r d a i , 17 OeC. 
Ten 12 ure, aau het ministerie van biuueul, zaken te 

's l lage: het maken van beplantingen voor deu spoorweg van 
Zwolle uaar Heerenveeu. 

Ten 12 ure, iu de Abdij te Middelburg: het voltooien 
der Klinkerbestrnting vau den Meliskerksrhen Zandweg over 
Mariekerke, lang 1510 el, met eenige daarbij behoorende 
werken. 

V r i j d a g , I s O r t . 
Teu 10'., ure, nau het gebouw van het prov. bestuur te 

's Hertogcubosch: het gereed makeu der aardetibaau eu het 
met Mopkliukers bestraten van deu weg van Baarle-Naaaau 
over Alpheii tut Gi lze , lang 12047 el, met het bouwen van 
de vereischte kunstwerken en het eenjarig onderhoud van 
deu nieuwen straatweg. 

Uour ie rdag , 31 Or t . 
Ten 12 ure, iu ecu der lokaleu vnu het iniuisterie van 

biuueul. zakeu te 'sllage: het makeu van het gedeelte, 
vau deu Zuidcr-Mansdijk bij het fort Crevecoeur tot den 
Zuider-Diczedijk bij 's Boseh, vau deu spoorweg vau l'trecht 
uaar Boxtel. 

A f l o o p v a n a a n b e s t e d i n g e n . 
Op 1 0 Sept. tc Assen: het bouweu eeuer school te Kre-

deriksoord, gemeente Vlcdder. Kr ziju Bes inschrijviugs-bil
letten ingekomen. De laagste was G . J . Abersou te Steen-
wijk ƒ 5 8 8 9 en de hoogste J . Mulder te Noordwolde 
ƒ 7 5 0 0 . 

Op 12 Sept te 'a Hage: lo. het maken vau deu onder
bouw eener draaibrug met reininiugwerkcu , due d' ulveu en 
leidnmiueu, beuevens van eeue vaargeul eu ecu gedeelte 
apoorwegdain, ten behoeve vau de overbrugging vau het 
Ilollaiidsch-Diep bij deu Moerdijk. Vau dc 27 inschrijvers 
was de minste de heer 11 Velker, te Dordrecht, voor 

ƒ 3 9 2 , 5 0 0 . — 2o. het leveren van 98,000 greeneu houten 
dwarsliggers voor de staatsspoorwegen, iu vier perceelen. 
Daarvoor waren 12 billetten ingekomen. De miuste inschrij
vers waren de heeren Fontein Tjellingie, te Harlingen, voor 
een perceel 1 ƒ 1.33'/,; Van Dorsen eu Comp. , 1 perceel R 

ƒ 1 . 3 5 en 1 perceel a 1.3(1, eu Hogerwoud, te Boxtel, 1 
perceel i i ƒ 1 . 3 1 » , alles per ligger; en 3o. het verhoogeu 
eu ver/waren van vvaterkeeriiigen te Bergen op-Zoom. \ u u 
de acht inschrijvers was de minste de heer .1. deu Houter, 
te Steenbergen , voor ƒ 2 3 , 8 2 8 . 

Op 12 Sept. te ('oevorden: de gedeeltelijke wederopbouwiug 
van den toren, die aldaar voor eenige maanden dooi deii 
bliksem getrotten werd. Aannemer is geworden de heer .1. 
Schuileuberg aldaar voor ƒ 4 4 0 8 . 

Op 1 3 Sept. tc A min in: het leggen . zinken eu bestorteii 
eeuer bleeslaag, en het opmaken vun het pakwerk langs den 
voet van den Krlecomscheu Schaard ijk , aau den linker Waal
oever, iu de provincie Gelderland. Miuste inschrijver de 
heer M . B. Terwiiidt te 1'auuerdeii voor ƒ 9 9 1 8 . 

Op 1 3 Sept. te Haarlem: Het dempen van de Haaks eu 
Beek aldaar, beuevens het makeu van riolen, brandputten, 
waterbuis, het doeu vau bestratingen en hetgeen verder 
daarbij zal voorkomen. Voor dit perceel zijn achttien in-
sehrijviugsbilletteu ingeleverd, waaruit bleek de minste der 
inschrijvers te ziju de heer A. .1. Stoel, te Haarlem, voor 
f41,889; de hoogste wus de heer \V. vau den B e r g , te 

'Haarlem, voor ƒ 5 8 , 4 0 0 . 
Op 1 3 Sent te Zwolle : De vernieuwing van dc rijkshrug 

over de Moleustreng te Almelo , gelegen in deu grooten 
weg der 2de klasse No. 2 , gedeelte van Nijverdal tot de 
Pruissische grenzen , achter Kuschedé . De uitvoering van dat 
werk is gegund aan dan luagsteu inschrijver, den heer .1. 
Wegkamp te Almelo , voor ƒ8849. 

Op • « Sept. te Kampen het bouwen van een nieuw be-
stedeliugeuhuis voor de Ned. H e n . gemeente, Aannemer 
A. J . v. Gelder aldaur voor J 12.000. 

Advertentiën. 

A A N B E S T E D I N G . 
D E BURGEMEESTER H E R G E M E E N T E A R N H E M 

zal Woensdag 25 September 1807, 's middags 
12 uur, ten Raadhuize in het openbaar aanbe
steden : 

l u . Het M A K E N , L E V E R E N en STEL
L E N van eene H A R D S T E E N E N 
TRAP met MARQUISE aan het ge
bouw Musis Sacrum, eu 
Het H E R S T E L L E N van eene TRAP 

en gedeelte K A D E M U U R nabij de 
haven aan den Rijn. 

Bestekken a 10 cent verkrijgbaar ten Raadhuize. 

So. 

O P E N B A R E 

A V * l l l v » T I l » l \ 4 » . 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van Rot
terdam zijn voornemens, op Maandag den 30 
September 1807, des namiddags ten 1 ure, ten 
Raadhuize aldaar aan te besteden : 

Het BOUWEN van eene O V E R D E K T E 
STANDPLAATS op de in aanleg 
zijnde Nieuwe V e e m a r k t ; 

alles nader omschreven in het beslek, de voor
waarden en de teekeningen die , op de gewone 
dagen en uren , ter lezing liggen op de plaatse
lijke secretarie en het slails-timmerhuis te Rot
terdam, en welk bestek en voorwaarden voor 
den prijs van 20 cents verkrijgbaar zijn bij de 
Wed. P. V A N W A E S U E R G E IMI Z O O N , boekdrukkers 
in den Houttuin, wijk 1 1 , no. 194. 

Nadere inlichtingen zijn le bekomen aan ge
meld timmerhuis. De aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op Vrijdag den 27 September 1807, 
des voormidilngs van 11 tot 12 ure. 

INSCHRIJVING 
op Dingsdag den 1*"" October 1807, in hel Tim
merhuis te Rotterdam, naar de levering van 
werken , voor de in aanleg zijnde NIEUWE 
V E E M A R K T , als : 

i". Het 1.1:1 i : i t i : \ <>,, I ' | . \ A T N K \ 

van 16 I . I Z K K K V II l l . l v Y : en 
»«. Het l . l t d K H K Y van « « O l » K \ -

\ K \ HOI TK.Y ttKONDPIi I T E I . 
De voorwaarden zijn voor- den prijs van 10 

Cents verkrijgbaar bij de Wed. I'. V A N WAES-
BEIIGE en Z O O N . Boekdrukkers in den Houttuin, 
wijk 11 n". 194. 

Nader verlangd wordende inlichtingen zijn te 
bekomen aan voormeld Timmerhuis. 

AANBESTEDING 
Van bet bouwen eener H K I I H < i 'l'OHK.V, 

voor ile Parochie van den II. Jacobus le Winters
wijk , op Donderdag den 3d™ October 1867, 
des voormiddags 12 ure, In het Logement de 
Klok aldaar: locale aanwijzing, 's morgens vóél
de Besteding. 

Teekeningen en Bestek liggen 14 dagen 
vóór de bestelling ter inzage in voornoemd loge 
ment; de bestekken te Zutphen bij ('. L. U E C K , 

te Aalten bij de Wed. W A M E I . I N K , te Groenlo 
hij S T O T T E L A A R , te Doesborgh bij W ' E I J N en te 
Arnhem in de H A R M O N I E . 

Inlichtingen worden gegeven door den Archi
tect II. J. W E N N E K E R S ; Bestekken a / 1.— 
hij den boekhandelaar J. A . WILLE.MSEX , beiden 
te Zutphen. 

B E C K E R &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmee t - eu andere i n s t r u m e n 
ten voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , H K N A A N L E G 

V A N S P O O R W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

MOSAIK-TEGELS. 
« J e b n k k e n Nteen. tVnnaeh fabrikaat.) 

Dessins cn monsters zijn in verschillende 
kleinen voorhanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel-HÖtel (vestibule), 
voor den Huize «Kersbergen'' te Zeijst (warande) 
en vele particuliere gebouwen. 

Adres POLKERS & O», te Amsterdam. 

UltgegevTj te Arnhem bij I). A. THIEME.—Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". tc Amsterdam. — Boekdrukker-ij van G. W. V A N DEK W I E L . 

Tweede jaargang. ï°. 39. 

trr-diijni crreiiflil intrrni Iittrug bij 
II. A . T H I E M E l e A r n h e m . 

Prij« NT 'I iiiaJiutdi Umf f. f. / L I J . 

28 September 1867. 
Men aliiinriMTl zirh .oor tra jaarprij , 

IttalfitUi kulei ƒ -.Ju pel [evi M I regel 

fo f-.ii tuur irjpi <*'• « • 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, II&ENIEÏÏRS, EAMIKAFTEÏÏ, AA1¥ E I E R S & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A T V Gr F. N T ) T J G r z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBUKGH, C. J. VAN DOORN, D. OROTHK, J. II. LELIMAN, II. LINSK, S. E. W. BOOBDA VAN EYSINGA, n. P. VOGEL 

E E N PAARDENSPOOR VOOR PERSONEN 
E N GOEDEREN. 

Tot verbinding van Hamburg met het llolstein-
sche vlek Wandsbeck en niet de Haniburgsche 
dorpen Barnibeck en Eimsbiittel, ook met de 
Uhlenhorst, zijn twee hoofdbaner. met eenige 
zijtakken voor paardedienst aangelegd geworden, 
tot eene gezamenlijke lengte van 03,000 Hani
burgsche voeten (1 Hamb. voet = 0/ ï l l ( . nieter), 
Hiervan zijn ongeveer 30,000 voeten reeds in 
exploitatie. A l dc lijnen hebben één spoor. Er 
zijn 10 wisselplaatsen, waarvan 10 eenvoudige 
voor bet uitwijken der elkaar ontmoetende wagens 
en 0 voor het willekeurig overbrengen in het 
eene of andere spoor. Zij hebben bochten van 
150 II. voeten straal; de eenvoudige uitwijkplaatsen 
zijn lang 250 voeten. 

De overige bochten hebben 1 0 0 , 125 en 250 
H. voeten straal als kleinste afmetingen ; bij uit
zondering komt er eene voor van 80 voeten, 
waarin langzaam gereden wordt. De overgang 
van de rechte vakken in de bochten wordt door 
flauwer rondingen gemakkelijk gemaakt. De 
steilste helling wordt gemakkelijk le boven 
gekomen. De spoorwijdte is 5 II. voeten. De 
houten liggers zijn èn lengte èn dwarsliggers. De 
laatsten zijn 4 Eng. voeten midden op luidden 
van elkander. De dwarsliggers hebben eene door
snede van 0" ir, Eng. duim vierkant en zijn lang 
C ' 7 " Eng. (1 Eng. voet = 0 , 3 0 S M . = 12 Eng. 
duim.) Daaronder ligt geene andere bedding dan 
de natuurlijke bodem, meestal zand ol'zandachtige 
aarde. Op de lengteliggers zijn de spoorstaven 
vastgespykerd, waarvan drie verschillende prc-
lielen gebezigd worden, welker gewicht afwisselt 
van 8 , l r | U Haniburgsche ponden tot 11, n (I Hamb. 
pond is gelijk aan eeu hall' kilogr.) De personen
rijtuigen ziju zeer sierlijk cn gemakkelijk inge
richt. Behalve de binnenste zitplaatsen hebben 
zij twee buiten-bordessen en eene impériale, die 
door wenteltrappen, op de bordessen staande, 
bereikt wordt. Dc hoofdafmetingen zijn als 
volgt: buitenste breedte van de wagenkast O'IO', 
middellijn van de raderen 2Vi', afstand van de 
raderen 6 ' ; binnenhoogte van de wagenkast 810", 
lengte 15'2". De bordessen aan de twee einden, 
waaraan treden l ' j ' boven de spoorstaven zijn 
aangebracht, hebben 511" breedte en 3'0* uitstek. 
Dus bedraagt de geheele lengte zonder boom 23' 
bij ome uitwendige breedte van 7 ' en eene hoogte 
(van den bovenkant der spoorstaaf tot de voet
plaat van de impériale) van 9'. De wagens zijn 
van hout. — In elke lange zijde bevinden zich 
acht vensters met jaloezieën, die in den wand 
kunnen worden geschoven. Eveneens worden, 
tot besparing van ruimte, de deuren aan de 
beide einden ter halve breedte in den wand ge
schoven. Daar de wagens symmetrisch zijn, be
hoeven zij aan de eindstations nimmer omge
draaid te worden. Om terug te rijden, worden 
slechts de boomen verhangen. 

Behalve de koetsier is er nog een conducteur, 
die de gelden inzamelt en den reintoestel bestuurt. 
Deze remt al dc raderen tegelijk en doel bij volle 
vaart bet rijtuig op tien passen stilstaan. 

Het eigen gewicht van den wagen is ongeveer 
3000 kilogr-. Dc bergruimte bedraagt: van binnen 
20 personen, hoven 2 8 , op het voorste bordes 
3, op het achterste 7 , tc zamen 58. Op zeer 
drukke dagen worden dikwijls meer dan hondt ril 
personen met éénen wagen vervoerd bij de gewone 
bespanning van twee paarden. 

Alle twaalf minuten rijdt er een wagen af, 
d. i . per dag 144 toeren ; de snelheid is 50,000' 
per uur1, het oponthoud voor in- cn uitstappen, 
dat overal naar verkiezing kan plaats hebben, 
er onder begrepen. De kosten van een' wagen 
beloopen / 3500. 

Onlangs zijn eenige vierraderige goederenwagens 
vervaardigd, die door één paard worden getrok
ken, en als proef in dienst zijn gebracht. 

Het 25500' lange vak tusschen Hamburg en 
Wandsbeck wordt door elk paard dagelijks vier
malen afgelegd, leder koetsier heeft met behulp 
van een' stalknecht acht paarden te bedienen, 
die hij op stal tevens moet verzorgen. De con
ducteur op het perron heeft met de paarden niets 
uit te staan dan bij het verspannen den koetsier 
de behulpzame hand tc bieden. 

Op elke 3000' spoorlengte is een baanwachter , 
die, van schop en seinvlag voorzien (des avonds 
van eene bolvormige lantaarn), de spoorstaven 
schoon moet houden en de op zijn vak voorko
mende wissels stellen. 

Bij de kruisingen van wegen worden uit den 
spoorwagen hoorbare signalen gegeven; slechts 
op één punt, waar een druk verkeer bestaat en 
de helling van de straat naar- de spoorbaan '/»« 
bedraagt, is steeds een wachter geplaatst. 

GESCHIEDENIS DER NIJVERHEIDSTENTOON-
STELLINGEN. 

Parijs, dat naar veler meening iu dit jaar 
met zijne internationale tentoonstelling het eerste 
tijdvak der expositiën van voorwerpen der nij
verheid idler volken sluiten zal , heeft daartoe 
tot eene zekere hoogte een verkregen recht, 
ómdat die stad negen en zestig jaren gele
den, dc rij dezer, voorde industrie zeker hoogst 
gewichtige ondernemingen heeft geopend. 

De eerste tentoonstelling van voorwerpen, door 
de menschclijke nijverheid vervaardigd, bad 
plaats te Parijs, in September van liet jaar 1798 
eu wel op dezelfde plaats, waar zich thans het 
reusachtige tentoonstellingsgebouw verheft, op 
het Champ de Mars , maar toen zooals van zelve 
spreekt, op veel kleiner schaal. 

Eene tentoonstelling van dien aard was 
eerst mogelijk geworden, nadat de oude gilden, 
die alle concurrentie cn daardoor alle ontwik
keling der nijverheid onmogelijk maakten , dooi
de Fransche revolutie waren omvergeworpen. 

De toenmalige minister van binnenlandsche 
zaken der l-'ransche republiek riep alle fabrie
kanten des lands tot eenen eersten wedstrijd 
op ; maar ze kwainèafslechls noode tot dien vreed-
zaniin kamp, want van de toen tot Frankrijk be
hoorende OS departementen werden er slechts 
10 op de tentoonstelling vertegenwoordigd. De 
eerste consul, Napoleon Bonaparte, nam hel denk
beeld weder op, en door zijne bemoeiingen had 
de tweede Fransche expositie plaats, en wel in 
1801 , maar toen in de Louvre. Op dezen wed
strijd verschenen ongeveer tweemaal zooveel 
nijveri'ii, als op den eersten en er werd nu be
paald , dat, wanneer de staatkundige omstandig
heden dit veroorloofden, ieder volgend jaar eene 
tentoonstelling van voorwerpen , door de l-'ran
sche nijverheid vervaardigd, te Parijs zou wor
den gehouden. 

Op de derde expositie, die in 1802 plaats 
had, waren reeds 73 departementen vertegen
woordigd , en vele bezoekers uit Engeland ver
schenen als belangstellenden. Sèvres en de 
Gobelins schitterden ook toen reeds in dien 
vreedzamen strijd . en Jacquart behaalde eene 
bronzen medaille voor zijnen voortrell'elijken weef
stoel. 

De rijkste, maar ook de laatste tentoonstelling 
van het eerste keizei rijk had plaats In 1800. 
Napoleon I had de noodige bevelen daartoe uit 
Weenen afgezonden. Op deze expositie waren 
1422 fabrikanten vertegenwoordigd, en de qua-
liteit zoowel als de quantiteit der voorwerpen 
toonde een zeer merkwaardige vooruitgang aau 
der Fransche nijverheid, bij vroegere jaren. 

Dertien jaren later, dus in 1819, onder de 
restauratie, volgde weder eene tentoonstelling , 
alzoo dc vijfde in de rij. Deze werd iu het hotel 
der Invaliden gehouden, en daarbij bepaald 
dat dc expositiën elkander om de vier jaren 
zouden opvolgen. De laatste dezer onder de 
Bourbons gehouden» tentoonstellingen iiad plaats 
in 1827: hierop verschenen 1795 exposanten, 
die zeer belangrijke vorderingen, vooral in de 
fabrikage van spiegels en zijden stollen ver
toonden. 

De Juli-regeering hield drie schitterende ten
toonstellingen, en wel iu de jaren 18.1 i , 1839, 
1844. De lust voor deze wedstrijden der nijver
heid was nu zoo sterk geworden, dat zelfs in 
het veel bewogen jaar 1849 eene tentoonstelling 
tot stand kwam. Het was op deze laatste, dat 
zich voor het eerst de geweldige omkeering 
kennen deed, die op meest alle vakken der nij
verheid door de stoommachines was te weeg 
gebracht; onder de geëxposeerde werktuigen 
bekleedde de locomotief toon reeds de eerste 
plaats. 

Van toen af traden dc tentoonstellingen in 
eene nieuwe phase; zij werden expositiën der 
nijverheid van alle volken der aarde. 

Engeland, door Peel's hervormingen van alle 
landen het meest van vooroordeelen vrij gemaakt 
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riep dc volken tot een eersten grooten indus
trie-wedstrijd, in 1851 in zijn glazen paleis bijeen! 

New-York volgde dit voorbeeld in 1852 en 
1854; Frankrijk hield zijne eerste wereldtentoon
stelling in 1855. Uit jaar vooral is van groote 
beteekenis in de geschiedenis der staathuishoud
kunde, als leverende een schitterend bewijs 
voor de noodzakelijkheid en doeltreffende voor
deden van den vrijen handel; een handelsver
drag tusschen Engeland en Frankrijk was er het 
gevolg van. 

De verdere geschiedenis der wereldtentoon
stellingen is algemeen bekend; dat de tegen
woordig te Parijs gehouden wordende de ge
wichtigste i s , kan niet worden tegengesproken; 
dat zij de laatste , althans voor een aantal jaren 
dc laatste zal zijn, is wel waarschijnlijk. 

VINDINGRIJK VERNUFT EN TECHNISCH 
ONDERWIJS. 

Carlyle schreef eens: »Iloe helderder l icht , 
des tc donkerder schaduw." Op die schaduw let 
men meestal meer dan op het licht. Zoo gaat 
het ook den Engclschen. 

Niet alleen schreef een vreemdeling brieven 
over Engelands verval, maar zelfs een Engelsch 
staatsman en Engelsche hoogleeraars voorspelden 
onlangs, naar aanleiding van de Parijsche ten
toonstelling , dat de Franschen en Diiitschers eer
lang hunne landgenooten verre achter zich zou
den laten, dank zij hun beter technisch onder
wijs. Zerah Colburn heeft in zijn tijdschrift En
gineering (2 Aug. j . 1.) op die beschuldiging ant
woord willen geven. Hij wijst er op, dat nergens 
de Rijks-ingeniers (of genie-officieren ? Hot/al 
Engineers) beter onderricht genieten dan in En
geland , cn dat zij toch nooit iets hebben uitge
vonden of verbeterd. Niet één theoreticus, niet 
één hoogleeraar in het ingenieurs-vak, heeft iets 
nieuws uitgedacht, tenzij men professor Rankine 
wilde noemen, die eenige onpractische denkbeel
den in zijne bescherming genomen heeft, waar
van het onderzoek de verwondering heeft opge
wekt , dat zoo helder een man zulke dwaasheden 
kon uitbroeien. 

Ook Frankrijk heeft sinds lang zijne school van 
de Ponts et Chaussécs, zijne Ecole Centrale, zijne 
Ecole des Mines, zijn Conservatoire des Arts et 
Métiers, en wij zijn niet in staat op ééne uitvin
ding van belang te wijzen , voortgekomen uit eene 
van deze instellingen of uit iemand, die er onder
richt had genoten. Wij hellen zelfs over tot de 
meening, dat technisch onderricht eerder het vin
dingrijk vernuft verlamt of mogelijk geheel doodt. 
Niet , dat wij het daarom verwerpen. Het is 
altijd nuttig, ja zelfs onwaardeerbaar voor velen, 
die anders hun leven lang nuttelooze leden van 
de maatschappij zouden blijven, maar het zal 
nimmer het vindingrijk genie vervangen, dat 
sinds de dagen van Watt Engeland en Schotland 
groot heeft gemaakt en aan onzen tijd een' luister 
heeft geschonken, waarbij bet klassiek genie van 
de oudheid verbleekt. De ware uitvinder heeft 
zich zeiven gevormd. Technisch onderwijs zal wel 
de maatschappelijke stelling van den studeerende 
zeiven verbeteren, maar dc natie zal er , zoo al 
merkbaar, toch zeer weinig baat bij vinden. Deze 
laatste meening is vrij absoluut. Het is weder 
de oude geschiedenis: Ce qu'on voit et cc qu'on 
nc voit pas. X . 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Bij een besluit des Konings van Pruisen, in 
den Slaats-Anzciger openbaar gemaakt, is aan 
de Bergisch-Miirkische spoorweg-maatschappij con
cessie verleend voor den aanleg eener verbinding 
tusschen de spoorwegen op den rechter-en linker-
Rijnoevcr tc Dusscldorf en Ncuss cn van eene 
vaste brug over den Rijn bij llarnni. 

— Op 15 dezer is de zoogenaamde Galleria-
Victor-Emmanuel te Milaan op feestelijke wijze 
door den Koning geopend. Dc Galleria is eene 
overdekte straat, waarvan de Koning in Maart 
1805 (hm eersten steen heeft gelegd; zij is in 
den vorm van een kruis gebouwd en beslaat ccne 
oppervlakte van 8000 vierkante ellen. De sier
lijkheid en de luister, waarmede de Galleria ge
bouwd i s , worden zeer geroemd. De inwijding 
is o. a. bijgewoond door den minister Ratazzi. 

Op den 5 l U ' n September heelt het eerste onge
luk op den Mont-Cénis-baan plaats gehad door het 
breken van den renitoestel van een wagen waarin 

zich drie spoorwegbeambten bevonden. De wagen 
liep met verbazende snelheid naar beneden en 
viel in een afgrond. 

— De Parijsche academie heeft den grooten 
prijs in de bouwkunst toegewezen aan Henri 
J . Emile Benard, voor het door haar opgegeven 
ontwerp van een tentoonstellingsgebouw voor kunst. 

— De geldlcening van honderd millioen francs, 
ter voltooiing van de werken aan het Suez-kanaal, 
is van 26 tot 30 September te Parijs opengesteld. 
Volgens le Siècle valt aan den gunstigen uitslag 
dezer financiede operatie niet tc twijfelen, daar 
de schuldbrieven goed gewaarbord zijn en zij eene 
rente van tusschen acht en negen percent zullen 
afwerpen. 

— Het verkeer op het station van den spoor
weg Orleans—Parijs is gestaakt. Eene spoorweg
brug is den 23" l c n dezer bezweken onder den last 
van ccne aan de stad Parijs behoorende locomo
bile. Vier machinisten zijn daarbij omgekomen. 

B I N N E N L A N D . 

' s -Gravenhage In Juni dezes jaars hebben de 
toenmalige Lands-bouwmeester en de heeren Go
defroy en Metselaar, architecten te Amsterdam 
en te Rotterdam, het hun ter vervaardiging op
gedragen ontwerp ingezonden voor een paleis 
der Statcn-Generaal. De Regeering heeft zich 
echter met dit ontwerp niet kunnen vereenigen, 
zoowel uithoofde der bedenkingen ten aanzien 
van inrichting als anderszins door de huishoudelijke 
commission uit dc beide Kamers gemaakt, als 
vooral ook omdat de uitvoering van dat plan de 
slooping cn verbouwing van het geheele Binnen
hof, ten behoeve van het nieuwe paleis, zou 
vorderen. Bij de Regeering is nu opnieuw in 
overweging wat ter uitvoering van de wet van 1 
November 1803 te doen is. 

Inmiddels is op de begrooting van Binnenland
sche Zaken voor 't volgend jaar eene som van 
ƒ 1 0 0 , 0 0 0 uitgetrokken om met de noodige ver
bouwing van andere landsgebouwen in de resi
dentie tc kunnen voortgaan. Die gelden zullen 
in de eerste plaats worden besteed tot het stichten 
van een nieuw gebouw op het Plein, ter ver
vanging van dat, waarin vroeger het Departement 
van Koloniën was gevestigd. Dit gebouw zal 
met het tegenwoordige Departement van Koloniën 
en het gebouw van den Hoogen Raad één samen
stel moeten vormen. De Regeering stelt zich voor 
dat nieuwe gebouw te bestemmen voor een of 
meer der departementen van algemeen bestuur. 

— Wij vernemen, dat bij beschikking van den 
minister van binnenl. zaken de adspirant-ingenieur 
J. Kluit in algemecnen dienst is geplaatst en toe
gevoegd aan den hoofd-ingenieur P. Calcnd, om 
werkzaam te zijn bij de werken tot verbetering 
van den Rotterdamschcn waterweg. De surnu
merair J. W. Welcker i s , bij gelijke beschikking, 
toegevoegd aan den hoofd-ingenieur in het 10 l E 

district, om werkzaam te zijn in het arrondisse
ment Gorinchem. 

— liij beschikking van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van heden is het dagelijksch 
toezicht op den dienst van den spoorweg van 
Zwolle naar Meppel, nadat die voor het verkeer 
zal zijn geopend , opgedragen aan den spoorweg
opziener B. A . van Dorp, ter standplaats Mep
pel ; voorts de spoorwegopziener W. D. Eeltjes 
ontheven van het toezicht op den dienst van den 
spoorweg van Eindhoven naar de Belgische gren
zen in dc richting van Hasselt, en dat toezicht 
opgedragen aan den spoorwegopziener J. B. Zelis 
te Venlo, terwijl het toezicht op den dienst van 
den spoorweg van Tilburg naar de Belgische 
grenzen in de richting van Turnhout, nadat die 
voor het verkeer zal zijn geopend, is opgedragen 
aan den spoorwegopziener W . D. Eeltjes te 
Oisterwijk. 

— Voor het beheer der lands-gebouwen in de 
residentie wordt spoedig eene definitieve rege
ling verwacht. Inmiddels i s , na de opheffing 
der betrekking van lands-bouwmeester , als tijde
lijke maatregel de ingenieur van den waterstaat 
van het arrondissement 's-Gravenhage met bet 
beheer over bedoelde gebouwen belast. 

—- In het gebouw op den Fluweelen Burgwal 
te 's-Hage zal, ten dienste van het archief van het 
Kabinet des Konings, een aanbouw in den tuin 
plaats hebben. Een deel der kosten wordt ver
goed door de bedrage van f 12,000, welke de 
gemeente 's-Gravenhage voor de verbreeding der 
Korte Kazernestraat in de kosten van verbouwing 
ten behoeve van de Algemeene Rekenkamer betaalt. 

— Daar in sommige arrondissementen van den 
waterstaat de omvang van den dienst in die mate 
is toegenomen, dat aan dc ingenieurs meer hulp 
moet worden toegevoegd , zullen door de Regee
ring nog twee surnumerairs bij den waterstaat 
worden aangesteld, ieder met eene bezoldiging 
van f 700. 

Amsterdam. De gemeenteraad heeft in zijne 
zitting van 25 dezer eene voordracht goedgekeurd 
van Burgemeester en Wethouders om aan de Ne
derlandsche rail-route-maatschappij concessie te 
vcrleenen tot het doortrekken van een paarden-
spoorbaan langs den Haarlemmerdijk tot aan de 
nieuwe Haarlemmer schutsluis. Voorts is aan 
eene nieuwe straat buiten de Leidsche poort de 
naam gegeven van Vondelstraat. 

's H e r t o g e n b o s c h . De minister van binnen
landsche zaken heeft — na kennisgeving dat de 
noordelijke transeptgevel der St. Janskerk alhier 
geheel was hersteld — de heeren W . N . Rose 
en E. Gugel uitgenoodigd, dat gedeelte in oogen-
schouw te gaan nemen en deswege verslag uit 
te brengen. 

Uit het verslag blijkt o. a. : 
Dat bedoelde transeptgevel eene hoogte heeft 

van 44.80 el en breed is 19.20 e l ; dat de 3 
gedeelten waaruit het bestaat, als: 1°. portaal 
met ingang; 2°. het groot noordelijk transept-
licht of venster en 3°. het gevelfrontaal van elkan
der door opengewerkte balustrades worden ge
scheiden ; dat alles is uitgevoerd in flamboyant 
gotbiscben stijl, versierd met 01 beelden ; dat de 
afgezette eggen zijn bekleed met lijstwerken en 
versierd met 24 beelden, ontleend uit de open
baring van Johannes en 12 busten van de koningen 
van Juda; dat in het boogschild is geplaatst het 
beeld van Christus tusschen cherubijnen, waar
boven staat cene zeer schoone Freda van ongewone 
hoogte in open werk gebeeldhouwd voorstellende 
een kerktoren, welk stuk op dc Londeiische 
tentoonstelling bekroond isgeworden; dat onder het 
Christusbeeld de ruimten zijn ingenomen door 4 
beelden voorstellende David, Assuerus , Esther en 
Abigaël ; dat het groot noordelijk transeptlicht is 
versierd met bekleede eggen, terwijl een dubbel 
gezwenkt frontaal met een kruisbloem dit werk 
besluit; dat in de lichtopening is geschilderd glas 
tusschen fraai frasecrwerk en naast het vensterlicht 
nog G beelden van verschillende historische perso
nen , dat het beeldwerk van het gevelfrontaal is be
sloten in een cirkel van 5.00 el middellijn, be
kroond is door fijne en hooge spitsen cn is om
geven door cene derde ballustrade; dat oji de 
hoeken van deze transepts in schuinen stand 
schraagpijlers zijn aangebracht die 3.20 el breed 
cn 2.85 el vooruitspringen, die aan het geheel 
geven een voorkomen van kracht, vastheid cn 
onwankelbaarheid, en die het denkbeeld van 
voortduring doen ontstaan ; dat op de beide 
schraagpijlers ter hoogte der eerste balustrade 
staat een baldakijn, rustende op lichte zui len; 
onder den een staat het beeld van Pbillippus de 
Schoone en onder den ander die van Maximiliaan; 
dat aan den oostelijken schraagpijler ecu wentel
trap i s , die in open werk is uitgevoerd; en dat 
in het front van de schraagpijlers nog beelden 
met dc verklaring zullen geplaatst worden, waar
onder 4 schildknapen, die de wapenen zullen 
steunen van het rijk der Nederlanden, van de 
provincie Noord-Brabant, van de stad 's-IIerto-
genboscb en van het bisdom, opdat aan het na
geslacht moge blijken dat de herstelling van de 
prachtigste kerk in Nederland door hunne milde 
bijdragen is kunnen worden ondernomen en tot 
zoo ver in uitvoering gebracht. 

Dc verslaggevers besluiten hun rapport met de 
verklaring dat de arbeid hoogst verdienstelijk i s , 
dat er niets is verwaarloosd of ligtzinnig behan
deld maar integendeel met zorg , juistheid en 
netheid is voltooid, zoodat om zijn aesthetische 
waarde de aanschouwing van den herstelden 
transeptgevel aan alle onze landgenooten het 
meeste genoegen zal verschaffen , waarom zij Zijne 
Ex. dringend verzoeken in het belang der schoone 
kunsten cn voor de eer van ons vaderland alles 
aan te wenden wat mogelijk i s , zoowel door het 
rijk als door het bevorderen van particuliere bij
dragen, om de geldelijke ondersteuning uit te 
breiden, want de St. Janskerk was ongetwijfeld 
een der schoonste werken in Europa. 

Arnhem. Naar men verneemt heeft dc m i 
nister van Binnenlandsche zaken aan den heer 
S. J . Graaf van Limburg Stirutn te 's-llage. con
cessie verleend voor het aanleggen cn exploiteeren 
van rnilrouten van Arnhem naar Nijmegen en 
van Arnhem naar Velp. (Arnh. C.) 

— Wy lezen in de Arnh. Courant : 
»Wij hebben in der tijd reeds met een enkel 

woord melding gemaakt van zekere plannen om
trent bet houden eener tentoonstelling van nijver
heid , uitgaande van het alhier gevestigde depar
tement der Nederlandsche Maatschappij van nij
verheid. Nu vernemen w i j , dat dc commissie 
voor die tentoonstelling het geheel eens is en aan 
den gemeenteraad een uitgewerkt adres met situa-
tieteekening, benevens plattegrond en opstand 
heeft ingezonden, dat reeds onder de raadsleden 
circuleert. Men verlangt op het Velperplein eene 
loods op te richten van ongeveer 110 Ned. el 
lang en 20 Ned. el breed, en loodrecht daarop 
in het park van Musis aan de zijde der Steen-
straat, eene annexe van 15 Ned. el breed en 65 
Ned. cl lang. Deze laatste wenscht men ten deele 
te plaatsen tegen Musis aan, en in onmiddellijke 
communicatie tc brengen met de groote zaal van 
Musis, welke men geheel open wil houden voor 
restauratie, muziek enz. In de beide loodsen, 
van hout en glas op te trekken, heeft men plan 
eene algemeene tentoonstelling van Nederlandsche 
nijverheid te houden, en wel denkelijk in de 
maanden Juli en Augustus van het volgende jaar. 
De oppervlakte, die men daarvoor dan beschik
baar zal hebben, wordt geschat op 3200 vierk. 
Ned. ellen , d. i . veel aanzienlijker dan het ge
heele gebouw Musis Sacrum beslaat. 

»Wij meenen, dat bet tot stand komen van 
zulk een grootsch plan in menig opzicht voor de 
stad onzer inwoning wjnschelijk is , en twijfelen 
niet aan een goeden uitslag, als e r , gelijk men 
voornemens i s , ook goede concerten des morgens 
en des avonds nevens de tentoonstelling plaats 
hebben. Een cn ander kan met betrekking tot 
Arnbein's uitstekende ligging voor zulke ten
toonstellingen en feestelijkheden veel vertier op
leveren en van den gemeenteraad is 'net dan 
ook wel te verwachten, dat hij van zijne zijde 
al het mogelijke doen zal , om de uitvoering vau 
het plan der werkzame afdceling Arnhem te 
helpen verwezenlijken." 

G r o n i n g e n , 20 September. Dc in aanleg 
zijnde spoorweghjn Groningen—Winschoten zakt 
op verscheidene punten in de nabijheid van dc 
Waterhuizen cn het ürentschc Diep, waardoor op 
sommige plekken gaten ontstaan ; de bermslootcn 
zijn hier en daar geheel met aarde gevuld. Hon
derden wagens met zand worden opgebracht en 
telkens bespeurt men nog verzakking; j l . Zaterdag 
zelfs 1 e l ; op enkele plaatsen schijnt ze tot staan 
te komen. Men spreekt van eene verzakking .van 
20 voet veen en 10 voet ophooging, zoodat daar 
30 voeten zand opgebracht moeten worden. Men 
kan en durft met de locomotief niet meer op de 
zwakke punten komen. Het muurwerk van de 
brug is ook gescheurd. — 't Ziet er dus treurig 
genoeg uit ; de opening der lijn nog in dit jaar 
zal wel tot de vrome wenschen blijven behooren. 

(P. G. C.) 
Zwolle, 24 Sept. Heden avond is de trein 

die van Deventer kwam, in de nabijheid van het 
station alhier , en vlak voor de brug, zoo men 
zegt, door eene nalatigheid van den wissel
wachter, in aanraking gekomen met een konvooi 
ledige zandwagens, die van Meppel kwamen. Het 
konvooi van Meppol is bijna geheel verbrijzeld , 
dat van Deventer beschadigd. De passagiers zijn 
met den schrik vrijgekomen en de verdachte wis
selwachter is ter verantwoording opgeroepen. 
Door macht van arbeiders is het verbrijzelde ma
terieel uit den weg geruimd, en zijn de laatste 
treinen behoorlijk aangekomen en afgereden. 

N i j k e r k , 19 September. Gisteren avond is onze 
stad voor het eerst met gas verlicht. Die gebeur
tenis is feestelijk gevierd. 

Oisterwijk. Den 23" c " dezer is de trein van 
Breda naar Boxtel, die te negen uur van hier 
vertrekt, bij het verlaten van het stations-terrein 
in botsing gekomen met eenige goederenwagens, 
ten gevolge waarvan de locomotief gederailleerd 
is. De reizigers hebben geen letsel bekomen, 
maar eenige vertraging in de reis ondervonden. 

I N G E Z O N D E N . 
Aan de Redactie van het weekblad De Opmerker. 

Mijnheer de Redacteur! 
Het Jieeft sedert lang mijne aandacht getrokken, hoe men 

zich iu het algemeen ln ijvert het lot tier arbeidende klasse 
te verbeteren. Ik heb met belangstelling de verslagen ge
lezen in de „ H a u d c l i n g e u der 89ste Algemeene vergadering 
en vau het 10de Nijverheids-Congres der Nederlandsche 
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, gehouden tc 
Haarlem den l l d e u , l ü d e n en 13dcn September 1866. Die 
ijver in prijzenswaardig, want de handwerksman is op zich 
self niets; hij is eeu zeer ondergeschikt persoon, en kau 
zonder hulp van hooger geplaatste eu meer invloedrijke per
sonen dan hij, niets verrichten. 

De klasse der handwerkslieden, hoewel betreurenswaardig 
in deze tijden, is echter uiet die, welke alléén onze aandacht 
verdieut eu onze hulp vereischt. 

Kr hebben zich vereenigingen gevormd om den handwerks
man gezonde cu luchtige woningen te bezorgen tegen eeuen 
betrekkelijk gcriugen huurprijs. Men ging van de onderstel
ling uit, dat er ziekteu eu meerdere sterfgevallen ontstaan 
door het huisvesten iu ongezonde woningen. Ik ben het 
volkomen met die philnntropeu eens, maar wensch hun tc 
vrageu: is dit ook niet het geval met deu geriugen burger
stand? Is op hen de gezondheidsleer uiet toepasselijk ? Rous
seau zeidc niet te vergeefs: „ D e adem vau den mensch is 
doodelijk voor zijnen eveuuiensch." Men kan mij antwoor
den: Laat hij dan onze woningen hurenI Jat dat zou hij 
doeu, als hij handwerksman ware, als zijn stand hem toe
liet aan ziju verlangen, om zijne hunr in tc krimpen, tc 
voldoen; maar dit kau hij niet 

Ik heb hier vooral op liet oog dc klasse der kleine amb
tenaren , en hoofdzakelijk van die in de residentie 's-Hugc 
cn den kleinen burgerstand; deze zijn verplicht andere wo
ningen dan die gebouwd dour de vereenigingen, welke thans 
bestaan, te huren, en wel tegen ecuea huurprijs verre boven 
de waarde, en wat hebben zij later? Niets! Het is voor deze 
dat ik spreek. 

De mindere ambtcuaar eu de kleiue burgerstand moeten 
iu eeuen zedelijken zin geholpen worden. Hoedanig? vrangt 
uien Het nutwoord is moeielijk te vinden voor hen, die 
niet willen , maar gemakkelijk voor hen, die zich hun lot 
aantrekken. 

Wordt er iets voor den ambtenaar gedaan, dat hij niet 
zelf bekostigt? Betaalt hij niet ruimschoots hetgeen zijn pen
sioen hem later geeft? Betaalt hij niet veel meer dan ooit 
zijne weduwe (ik spreek in het algemeen) zal ontvangen? 
Getuige den gunstigen toestand van liet weduwenfonds. 

Zuoals ik zcide, is de klasse der lagere ambtenaren in dc 
resideutie en de kleine burgerstand te beklagen ten opzichte 
vau deu hoogen huurprijs, dien zij voor ongezonde wo
ningen moeten betalen. .Men moet van hen verlangen 
dat zij behoorlijk gekleed gaan, en zich ten allen tijde als 
fatsoenlijke mcnselieu kunnen voordoen. Hunne; kinderen 
kunnen niet, zooals die van handwerkslieden, op stadskos
ten ter schole gaan, en vele zakeu ziju er , waarmede zij 
met die vau den haudwerksstnud verschillen, eu toch moe
ten zij met bijna hetzelfde loon als een ambachtsmau toeko
men. Is het geen tijd dat zich iemand hun lot en dat 
van deu kleiuen burgerstand aantrekt? 

Vraagt men wat er onder andoren kan gedaan worden 
zonder dat hij daardoor vele opofferingen behoeft tc doen, 
en dat hem in het vervolg vnu eeu zeer uitgestrekt nut knu 
ziju, cn ik antwoord: 

Helpt hem aau eene gezonde, betrekkelijk goedkoope wo
ning, opent hem liet vooruitzicht eenmaal eigenaar daarvau 
tc worden, eu gij zult hem zuinigheid leereu. 

Van de woningen te Mulhouse getuigt men: „L'ouvr ier 
one fois propriétaire ne va plus au cabaret; toutes les eco
nomies, qu'ü peut faire, sont employe's pour payer sa maisoii. 
11 cultive sou jardin, et aime a rester chez H U . " 

Ecu ambtenaar/je (en deze zijn er veel meer dan groote), 
dat gciiensionccrd wordt, moet zich veel inkrimpen , indien 
zijne krachten of kennis hem niet iu staat stellen nog iets 
tc verdienen. 

De gemiddelde huurprijs van ccne woning voor eenen 
ambtenaar of iemand van den kleinen burgerstand kan men 
gemiddeld op ƒ 2 5 0 's jaars stellen, waarvoor hij eene niet 
zeer ruime, veelal ongezonde, en in alle gevallen zeer af Jian-
kelijke woning heeft. Dergelijke woning kost denverhuurder 
zeker niet meer dan ƒ 2500j welnu Iaat de huurder ccne 
betrekkelijk geringe som 's jaars meer betalen , en gij kunt 
hem na 16 jaren eigenaar doen zijn vau eene geheele beno
den- cn bovenwoning. Men volge het voorbeeld van dc wo
ningen te Mulhouse, herinnen zich dc namen: Jean Dulfos, 
Louis Hugueniu, Frits Zuber, Jean Mant/ eu den architect 
Emile Mul ler , en leze de: Note sur les cites ouvrières dc 
Mulhouse van 1 April 1867, dau zal men de groote voor
deden van eeu stelsel opmerken, dat ook hier gercedclijk 
zou kunnen toegepast worden. 

Mocht cene commissie gevonden worden, die een kapitaal 
van ƒ 5 0 , 0 0 0 tegen 5 ° / 0 intrest 's jaars, verdeeld iu aandee-
len vau ƒ 2 0 0 of ƒ 4 0 0 , en tegen waarborg van dc eigeu-
dommeu kon verkrijgen, dan zouden dnarvour 40 (zegge 
veertiy) woningen, met beueden- eu bovenwoning, kunnen 
wordeu gebouwd, elk kostende ƒ 2 5 0 0 , welke na 16 jaren 
het eigendom vau deu huurder zouden zijn. 

Zon uiet diiu de ambtenaar eu de kleine burgerstand ge
holpen wordeu, cu iu het verschiet zich in het bezit zien 
van eeue wouiug, die hij wellicht auders nimmer zou kunnen 
krijgen? Kn wat is hier in deu strikten /in het geval? Dc 
Administratie tc Mulhouse verklaart het: 

„ D e wuuiugeu kosten niets aau hen, die zc vorkoopen, cu 
zij kosten niets aan hen , die zc koopen." 

Het stelsel, dat ik voorsta, is niet dat vau de woningen 
te Mulhouse, dit zou hier niet uitvoerbaar ziju; maar het is 
mij door berekeningen overtuigend geblekeu, dat het op 
goede gronden gevestigd is. 

Volgaarne wil ik, tot bereiking van liet doel , dc behulp
zame hand leencu. 

's-Hage, Sept. 1867. 
S C I I E P K K L A A K . 

De redactie heeft gemeend aan het verzoek tut plaat
sing vau dezen brief te moeten voldoen, hoewel het 

daariu behandelde minder eigenaardig kau geraug-
sehikt worden onder dc onderwerpen, die iu dit 
weekblad besproken worden. 

Varia. 

Men kan met zekerheid nagaan , dat het ge
heele getal boekwerken van 1666 tot 1080 in 
druk uitgegeven , niet meer dan 3550 bedraagt. 
Daarvan waren 947 over theologie ; 420 rechtsge
leerdheid ; 153 physica ; 397 schoolboeken, 253 
over geographic en zeevaartkunde, met inbegrip 
van land- en zee-kaarten. (Observer.) 

Hoe meer de nieuw uitgevondene «microspec-
troskoop" en de daarmede bewerkte analysen, 
bekend raken, hoc meer men de groote verdienste 
dezer uitvinding apprecieert. Chemisten, han
delaars in drogerijen, wijnkoopers , wijndrinkers 
zelfs, kunnen van dit werktuig proliteeien, daar 
de verval Behing of bijmenging der artikelen aan

stonds door de aanwending van dit instrument 
wordt ontdekt. (Ibid.) 

Er zijn thans 72 ondeizeesche telegraafkabels 
in werking, te zamen 12.008 Eng. mijlen, of 
p. m. 4000 uren gaans, lang. Drie eu twintig 
zulke kabels, tc zamen 9053 mijlen buig, zijn in 
werking geweest, maai' later opgenomen en 9 
kabels van 802 mijlen totale lengte zijn misluk
kingen geweest. Behalve deze zijn er nog 95 
onderwaterlijnen, ouder Amerikaansche rivieren. 

(Engineer.) 
Een toon, die 10 trilling-en in de seconde voort

brengt , of daardoor wordt voortgebracht, is de 
laagste, die het mensehelijk oor kan waarnemen, 
terwijl het geluid door 32.000 trillingen voortge
bracht, het hoogste is waardoor het gehoororgaan 
wordt aangedaan. 

De geluiden, die wij waarnemen , liggen alzoo 
tusschen (le 10 en 32.000 trillingen per seconde. 

(Cosmos.) 
Berekeningen en waarnemingen hebben ge

leerd, dat wanneer onze aarde evenals de maan, 
noch zeeën , noch dampkring bezat, en dus de 
temperatuur alleen van de onmiddellijke zonne
warmte afhankelijk was, bet gemiddelde jaarlijk
sche verschil van warmte tusschen de polen en 
den equator, p . m . 200 graden Fahrenheit zou 
bedragen (Idem.) 

Zooals men weet, wordt er sedert eenigen 
tijd , vooral in Diiitschlanil, vrij wat papier ge
heel of gedeeltelijk uit hout vervaardigd. Op 
het oog is dit niet te ontdekken, en toch kunnen 
er redenen bestaan, die het wenschelijk maken 
te weten, of eene papiersoort al dan niet hout
vezels bevat. De behandeling van zoodanig papier 
met zwavelzure aniline, tot proef, is reeds hier 
en daar aanbevolen : volgens den technoloog Reh-
rends echter is salpeterzuur het boste herken-
middel voor houtvezel. 

Doopt Kien namelijk een stuk papier, dat ge
heel of ten deele uit houtvezel vervaardigd i s , 
in salpeterzuur, dan wordt dit onmiddellijk bruin 
gekleurd , vooral dan als het zuur vooraf eenigs
zins warm gemaakt wordt. (Intl. Blatter.) 

Een uitmuntend stopmiddel, en tevens een zeer 
geschikt mengsel, tot het gieten van allerlei orna
menten , is door een industrieel to Marseille uit* 
gedacht, bestaande uit gelijke deelen zwavelbloem 
en zeer lijn gemalen graphit of potlood. De le 
zamen gesmoltene massa moet in aarden of houten 
vormen worden gegoten (geen metalen): zij neemt 
bij bard worden, de fijnste details met verwon
derlijke scherpte aan. Voor bet vast soldeeren 
van ijzer in hardsteen , is dit stopmiddel almede 
zeer geschikt. (Idem.) 

Het vermogen der dampkringslucht, om water 
in (inzii'htbaren staat in zich op te houden, is 
geheid afhankelijk van den graad van warmte, die 
zij bezit. Waarnemingen hebben geleerd, dat eeue 
kubieke el dampkringslucht, bij eeue warmte van 
50 graden Fahrenheit, 150 grammen water in 
onzichtbaren staat kan opgelost, houden; hij 32 
graden Fahrenheit, d. i . het vriespunt, bedraagt 
dit slechts de helft: bij 70 graden warmte daaren
tegen het dubbele der bovengenoemde hoeveelheid. 

(Engineer.) 
Dr. Wollaston maakte platina-draad zoo l i jn , 

dat 140 vau die draden te zamen genomen niet 
dikker waren dan een draad zijde. 

De fijnste dezer draden waren niet dikker dau 
het 3millioenste gedeelte van een Eng. duim 
diameter. (Idem.) 

Londen telt 14 koninklijke parken eu gronden 
van vermaak. De parken zijn die vau Battersea, 
Dushy, Greenwich, Hampton Court, Kennington, 
Kensington , Regent's , Richmond , St.-James, 
Green, Hyde en Victoria-park. 

De gronden tot wandeling en vermaak zijn 
Hampton Court en Kew. 

De gronden , die het hospitaal te Chelsea om
ringen, zoowel als Holyi'ood Park en Longford-
rivier zijn onder de bovengenoemden begrepen. 

(Idem.) 
De wrijving der wielen en assen der rijtuigen 

op een ijzeren spoorweg, is gelijk aan V-oo ge
deelte van het gewicht van den inedegevoerden 
last, m. a. w . : een waggon, wegende met zijne 
lading 10,000 Ned. ponden, zou door een vrij-
hangend gewicht, iu een diepen put nederdalende, 
ter zwaarte van 50 Ned. ponden worden voort
bewogen. (Meelt. Magazine.) 

Bij het aanleggen van cene telegraaflijn iu 
Canada, van de oppervlakte der aarde uaar den 
bodem eener steenkolenmijn heeft men waarge
nomen , dat de magnetische stroom zich w e | 



162 

horizontaal, maar niet verticaal wil verplaatsen. 
Men verdiept zich in gissingen naar de oorzaak 
van dit verschijnsel, en denkt nog steeds aan 
eenig gebrek in de samenstelling te dier plaatse. 

(Cosmos.) 
De beroemde chemikns Chevrcuil heeft mede

gedeeld , dat oud en dof geworden venster- en 
ander glas, dat verweerd of ruw geworden is, 
door een zeer eenvoudig en onkostbaar middel, 
tot zijn vorigen glans en helderheid kan worden 
teruggebracht. Men legt namelijk het glas, ge
durende eenige dagen in eene zwakke oplossing 
van koolzure soda in water, wasscbe het daarna 
goed af en legge het voor eenige uren slechts 
in eene zoutzuur-oplossing, waarvan de specilieke 
zwaarte 1.080 is. Op deze wijze wordt het on-
oogelijkste aanzien van glas, veroorzaakt door ja
ren lang aan stof, rook en slecht weder te hebben 
bloot gestaan, weder zoo helder en fraai, als 
toen het uit de handen van den fabrikant kwam. 

/.V. ErfindungenJ. 
— Onlangs is by het sloopen van een huis iu de 

Cité te Parijs, een oude eiken halk ontdekt van 
1.10 el diameter 

Teekenen van vergaan of verval waren aan 
dien halk niet te bespeuren, en bij onderzoek vond 
men daarop de volgende inscriptie. 

»Ik hen hier geplaatst anno 1450 en was 000 
jaar oud toen men mij uit iRovray" haalde." (Ro-
vray is een gedeelte van het Bois de Boulogne). 

Die boom was dus ruim 1000 jaren oud, en 
alzoo een tijdgenoot van Karei de Groote. 

(Builder). 
Pruisen maakt inderdaad eene gunstige uit

zondering op de algemeene spoorweg-crisis; de 
gemiddelde netto opbrengst der Pruisische spoor
wegen immers, loopende over een kapitaal van 
aanleg van 1080,000,000 gulden, bedroeg in 
1800, niet minder dan 8 ' / „ . 

De totale lengte der Pruisische spoorwegen 
bedroeg in dat jaar 5702 Eng. mijlen a 1000 
ellen iedere mijl. 

Bij dit totaal zijn de spoorwegen in de ge
annexeerde landen begrepen. 

(Engineer.) 
In het telegraafbureau te Carrick in Ierland 

zat onlangs eene klerk , gedurende een donderbui 
te seinen, toen de electrieke vonk zich langs 
den toestel een weg naar binnen baande, en 
een pennemes, dat de jongman in de hand hield, 
er uit sloeg. Dit geschiedde met zooveel 
kracht, dat het mes tegen den muur van het 
vertrek slingerende, terug sloeg in den onder
arm van den klerk. De wond was echter niet 
gevaarlijk en de jonge man kwam met den schrik 
vrij. De electrieke ontlading had zich langs 
den draad, die in de aarde loopt, verwijderd. 

(Idem). 

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

llaai.duff, JtO Nept. 
Ten 10 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 

Maastricht: de uitvoering van de werkeu tot voortzetting 
der verbetering van de rivier de Maas, in de gemeenten 
liergeu en Vierlingsbeek , als: a. boven het gehucht Hetike-
loin; b. nabij het gehucht lfeukeloni. 

Ten l t ' , j ure. aau het gebouw vau het prov. bestuur te 
' s l lage: het hen-tel van 's rijks rivierwerken iu het gedeelte 
der rivier de L e k , behooreudc tot de provincie Zuid-Holland , 
benevens iu het noordelijk gedeelte van dc Noord; in twee 
perceelen. 

Teu I ure . ten raadhuize tc Rotterdam: het bouwen van 
eene overdekte standplaats, op dc in aanleg zijnde Nieuwe 
Veemarkt. 

IHnsi l i iK, 1 Oc t . 
Ten 8 ure, in de herberg de Vrije Handel te Onderkcrk 

a d Amstel: Dc ophooging, aanvulling eu verbreeding van 
eenige gebrekkig bevondcue Hoefslagen Dyks in de \Vvaer 
en aau tie Anistelzijde van den Ronden Hocper Pulder. 

Aan het timmerhuis te Rotterdam : 1°. het leveren eu 
,daatseu van -16 ijzeren balicèn eu 2° . het leveren van 660 
dennenhouten grondplaten, een eu ander voor dc nieuwe 
veemarkt aldaar. 

Donderdag , S Oei . 
T<-n 12 ure. in het logement de Klok tc Winterswijk: 

" het'lxmweii '-ener kerk met toren vuur de parochie van den 
II. J;t< • • IJIL<. 

Tea i'tt nre, in een der lokalen van het Ministerie van 
HiniienlaeiUilie Zaken tc 's Gravenhage: Herbesteding vau 
het Irggeji fan deu Bovenbouw , met leveringvau den Bal
last , -Jieĵ Tttfiken van afsluitingen eu eenige verdere werken 
»eor (^n>*poorweg v.iu de brug over de Lek bij Kuilenburg 

/ 'rf©t .*AII <1' brug over de Waal bij Bommel. 
* - f l j - V ^ - ^ ' « r i f d a f f , 4 Oef. 

Ten 1 0 ' L ure, aan het gebouw van het Prov. bestuur te 
's Hertogenboseh: het herstellen van het Rijsstortcbed en de 
verdere bij den Bnardwijksehen Overlaat behoorende werken, 

provincie Noord-Brabant. 
, aau het prov. bestuur te Arnhem : het aan-
bben op deu rechteroever van de rivier den 
tusschen de steenfabriek van Bowles bij Wa-
't Maneswaardache veer. 

Inschrijving te Arnhem luorde levering van 500,000 stuks 
boereugrnauw vaude Waal en ftOOmudden Luiksche k 1 uit kal k -

IIIrmdaL', M Oet. 
Ten 11 ure, in het raadhuis te Groningen: het maken 

van eeue aardenbaan en het daarin aanleggen van ceneu 
kunstweg vau het lste verlaat in het stads Mnsselkanuiil 
langs het Mussel- en het Ter Apeler kanaal tot Ter Apel 
provincie Groningen eu vau daar tot de grensscheiding met 
Hannover, ter lengte van 18159,50 ellen. 

Ten 12 ure, in het Veerhuis tc Beest: het bouwen van 
een scheprad , stoom ge maal gebouw en schoorutren. 

Ten S ure, in het logement Paardenburg tegenover Ouder* 
kerk, gemeente Nieuwer Amstel: de ophooifiug, aanvulling 
en verbrceding van een gedeelte der kade langs de Weesper-
vaart en aan den Amstel van den Groot-duivendrechtsrlicn 
polder. 

Donderdag , IO Oet. 
Ten 12 ure, aan het ministerie vau binnenlandsche zaken 

tc 's Gravenhage: het maken, leveren en opstellen van elf 
draaischijven van 4.80 el middellijn. 

V r i j d a g , 11 O r t . 
Ten 10 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 

Middelburg: het leveren cn storten van .'1420 last steen,ter 
voortzetting van de oeververdediging wederzijds de havemlij-
ken van het kanaal van Neuzen. 

Zaterdag, 12 Oet. 
Ten 10 ure, ten raadhuize te Twello: het maken van een 

grintweg, ter lengte van 5874 ellen, en van een straatweg, 
iter lengte van 1850 elleu 

D o n d e r d a g , I? Oct. 
Ten 12 ure, aan liet ministerie vau biunenl. zakeu te 

's Hage: het maken van beplantingen voor deu spoorweg van 
Zwolle nonr Heerenvcen. 

Ten 12 ure, in de Abdij te Middelburg: liet voltooien 
der Klinkerbestrnting vnu den Meliskerkscheu Zandweg over 
Mariekerke, lang 1510 el, met eenige daarbij behoorende 
werken. 

V r i f d a g , tn Oct . 
Ten 1 0 \ ' a ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 

's Hertogen,M>seh: het gereed maken der aardenbaan en het 
met Mopkliukers bestraten van den weg vau Baarlc-Nassau 
over Alphen tot G ü z e , lang 12047 el, met het bonwen van 
de vereischte kunstwerken en het eenjarig onderhoud vnn 
den nieuwen straatweg. 

Donderdag , 24 Oct . 
Teu 12 ure, aan het ministerie van binnenlandsche zaken 

te 's Gravenhage: het maken vau gebouwen en verdere wer
ken op het stationsplein Zaandam, ten behoeve van den 
spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam. 

Donderdag , 31 Ort. 
Ten 12 ure, iu een der lokalen vau het ministerie van 

biunenl. zakeu te 'sHage: het makeu van het gedeelte, 
van den Zuider-Maasdijk bij het fort Crevecoeur tot deu 
Zuidcr-Diezedijk bij 's Bosch, van den spoorweg vau l'trecht 
naar Box lel. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op 17 Sept. te Neuzen: eeuige buitengewone werken nau 

deu Nieuwen Nenzcnpolder. Aan nemer dc heer D. Tho-
lens , te Hoek , voor ƒ 3 9 , 9 8 5 . 

Op I O Sept. te Haarlem: lo. het bouwen eener school 
en onderwijzerswoning te Kausdorp. Minste iuschrgvers 
de heeren C. eu D. Meijers, voor ƒ 9 8 8 8 ; 2o. het bouwen 
eener school en onderwijzerswouing te Oude Schild up Texel 
minste inschrijver de heer P. Willenis, te Barsingerhurn , 
voor ƒ 9470. 

Op' 20 Sept. te 's Hage: het plaatsen eener rij telegraaf
palen langs den spoorweg van Tilburg naar Turnhout, tus
schen Tilburg en de Belgische grens, nabij Baarlc. Van de 
drie inschrijvers voor dit werk was de minste de heer C , 
Tirolf, tc Roosendaal, voor f 489.64, 

Op 21 Sept. tc Amsterdam : het optrekken van een ge
bouw eu afwerken van eeu ander gebouw, benevens eenige 
verdere werkeu aan gebouwen, allen bestemd voor werk
plaatsen tot pantseren eu bouwen van ijzeren schepen op 
s rijks werf aldaar. Aannemer de heer M . Gcverdinge, voor 

J 112,000. 
Op 21 Sept. te rtrecht: herbestediug van het maken van 

kribben aan de rivier de kek nabij Hagcstein; aannemer 
werd de heer v. Buren , te Houtwijk, voor ƒ 3 1 , 9 0 0 . 

Op 22 Sept. tc Amsterdam: Het bouwen van eene open
bare armenschool op den Binnenkant, op het open terrein 
achter het voormalig gebouw Zccmaushuop. Minste iuschrg
vers dc heeren C. en D . M e i j e r » , te Diemerdijk , voor 

ƒ 17.343. 
Op 22 Sept. te '» Hage : het aanleggen van eenige werken 

tot verbetering van het vaarwater voor Dordrecht, iu den 
moud vau de Noord en in dc Oude Maas , proviucie Zuid-
Holland. Van de 24 inschrijvers was de minste de heer H . 
Middelkoop, te Leerdam, voor de som van ƒ 1 8 , 9 0 0 . 

Op 2 4 Sept. te Haarlem: het maken vau steenglooingen 
enz. tot versterking vau de Pettemer Zeewering. Minste iu
schrijvcr dc heer C . Streefkerk te Zaandam voor ƒ 1 2 9 , 7 0 0 . 

Advertentiën. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS der ge
meente U T R E C H T brengen ter kennis van belang
hebbenden , dat weldra zal worden overgegaan 
tot de benoeming van een Directeur der ge
meente -inrigtingen voor lager middelbaar on
derwijs alhier , op eene jaarwedde van ƒ 2400— 
f 2800, aan welken Directeur tevens het onder
wijs zal worden opgedragen in de wis-, nutuur-
en scheikunde, de natuurlijke historie cn de 
technologie. 

Heeren Sollicitanten worden uitgenoodigd , zich 
vóór 10 October 1867, onder kostelooze overleg
ging der vereischte bescheiden, aan te melden 
ter Secretarie der gemeente. 

Utrecht, 24 September 1807. 
Namens Burgemeester 

en Wethouders voornoemd, 
De Secretaris, 

W. H. D E WATTEVILLE. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS H E R G E 
MEENTE UTRECHT, 

brengen ter kennis van belanghebbenden dal 
in die gemeente vacant is de betrekking van 
Opzigter over de Plantsoenen, Wandel
plaatsen en Wateren, waaraan eene jaar
wedde i9 verbonden van minstens f 000.— en 
hoogstens f 800.—. 

Zij , die voor deze betrekking wenschen in aan
merking te komen, worden uitgenoodigd zich 
onder overlegging van getuigschriften van be
kwaamheid tui geschiktheid, met vrachtvrije brie
ven aan te melden ter Secretarie dei- gemeente, 
vóór 1 Oct. e. k. 

Utrecht, Namens Burgemeester 
20 Sept. 1807. en Wethouders voornoemd, 

De Secretaris, 
W. H. D E W A T T E V I L L E . 

STEEN en KALK. 
D E DIRECTIE D E R ot> T E R I O T E N ARNHENSCHE 

BEETWORTEL-SUIKERFABRIEK verlangt prijs-
| opgave van 

600 ,000 s t a k » M I S K L E U R I G 3 0 E H E N -
O K A A U W ( W A A I . V O R M ) en 

3 0 0 M u d d e n L U I K S C H E K L U I T K A L K . 
De voorwaarden zijn op franco aanvrage te be

komen ter Boek- en Courantdrukkerij van G. J. 
THIEME te Arnhem. 

P. BACHEM en lomp. 
Eigenaars van Steengroeven, 

Ir li i'inigtii inter a H I J H . 

leveren T r a c h i e t H A R D S T E E N E N en 
S T R A A T S T E E N E N , alsmede B A Z A L T -
S T R A A T S T E E N E N , G R E N S P A L E N , enz. 
tegen de laagste prijzen. 

IJZERGIETERIJ 
van OPPEN &Co. , Uzergietcrs te Maastricht, 
leveren ten spoedigste tegen zeer civiele prijzen : 
alle mogelijke Oietwerken, op het Bouwvak 
en Maschinenvak betrekking hebbende; door 
doelmatige inrichtingen zijn zij in staat, Water
en Gasbuizen, tegen Engelsche prijzen van 
de beste kwaliteit te leveren. 

Prijsopgaven zijn te bekomen na franco inzen
ding der teekeningen met ingeschreven maten bij 
C H A R L E S R E M Y , Civiel Ingenieur te Rotterdam. 

FOLKERS & C°, 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N D E 

PATENT C 0 1 R E T E - S T 0 1 C O M P v . a i r a » 
te ~L O TV D E N". 

Ransome's kunstzandsteen voor Bouw
kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , KAPI -
T E E L E N , C O N S O L E N , F R I E Z E N , enz.; alsmede 
V A Z E N , FONTEINEN , G E D E N K T E E K E N E N . 
S T A N D B E E L D E N , G R A F T E E K E N E N enz. 

Modellen zijn bij de Agenten aanwezig; teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge
geven , en naar over te leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de verbinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelzure Kalk , die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N , TERRA
COTTA , K A L K - , PORTLAND-CEMENT-BEPLEIS-
T E R I N G , enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoming 
van Steenkleuren zijn verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

Tweede jaargang. N°. 40 

Verschijnt gr regel» M i n i 7.alerd>n; bij 
II. A . T H I E M E te A r n h e m . 

I'rijs |irr I MM.iii'li'ii friuro p. |P. / I J S . 

r -

5 October 1867. 

Hcü aiiuiiiii i-ri ncti '««f «Ti» juigrO)!. 
.tdtrrlfolii'li loslrtl f - J U |Tf (!«•»: Urn rt-gel 

en f - . f . » .uvr irgri eu wu \". 

WEEKBLAD voor AEOHITBCTM, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AAMEIERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F" . W . V A N G E N D T . J C ï z . 

Met medewerking van I)r. T. VAN D0E8BUBÖH, C. .1. VAN DOORN, I). liUOTUK, .1. II. LELIMAN, II. LINSE, S. B. W. ROOKDA VAN EÏSINttA, II. 1' VOUEU 

Uitgegeven > Arnhem bij D. A . THIEME.—Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S Sc C . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER W I E L . 
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SCHILDEREN MET W A T E R G L A S . 

Het is nu bijna eene halve eeuw geleden sedert 
de scheikundige Fuchs te München ons met de 
eigenschappen van het in water oplosbare glas 
of waterglas heelt bekend gemaakt, en de nuttige 
toepassing daarvan in de bouwkunde aantoonde. 
Ofschoon nu wel de eerste proeven vrij bemoe
digend zijn uitgevallen en vooral het bestrijken 
van hout en karton, enz. in den schouwburg te 
München , ten einde deze stollen onverbrandbaar 
te maken, gunstige resultaten heelt opgeleverd, 
daarenboven in lateien tijd . in het bijzonder door 
Kuhlmann te Rjjssel de fabrikage dezer stof op 
eene goedkooperc wijze door het koken der be
standdeelcn in eene soort vau stoomketel is ge
leerd, zoo zijn wij toch van oordeel, dat men in 
de bouwkunde nog veel te weinig daarvan partij 
trekt en de voortrell'olijke eigenschappen dezer 
zelfstandigheid niet genoegzaam waardeert. Wij 
zijn bepaaldelijk overtuigd, dal het waterglas 
zeer nuttige diensten kan doen bij schilderwerk , 
zoowad binnen als buiten de gehouwen , en voorts 
voor het doortrekken of aanvullen der poriën 
van gehouwen steen en nog meer van de werken 
iu Portland-cement, teneinde deze tegen de ver
wering of het bedekken met mosplantjes te be
schutten. Welke voortreffelijke producten men 
door behulp van waterglas kan voortbrengen, 
ziet men aan den kunstmatigen zandsteen van 
Ran some, die bier te lande doorFolkers & C". te 
Amsterdam wordt geleverd. 

Inderdaad, over het schilderwerk, waarbij de 
gewone lijnolie door waterglas in zeer verschil
lenden graad van verdunning wordt vervangen , 
is zeker het laatste woord nog niet gesproken 
en het is om die reden, dat wij hier op het 
schilderen van vloeren met deze zelfstandigheid 
willen opmerkzaam maken, zooals zulks in Duitsch-
land en vooral te Hamburg veelvuldig geschiedt. 
In zeer vele gevallen is het mislukken van som
mige bedrijven daaraan toeteschrijven, dat men 
niet genoegzaam met de eigenschappen der te 
gebruiken stoffen hekend is cn noch geduld, noch 
voortvarendheid genoeg bezit om deze tut in de 
bijzonderheden na te gaan. Dit is ongetwijfeld 
de reden waarom menigeen bet schilderen met 
waterglas, als geene gunstige resultaten opleve
rende, heeft uitgekreten. Ten einde nu de mannen 
der practijk bij het schilderen der vloeren voor 
nieuwe teleurstellingen te behoeden , voegen wij 
de in Duitschland gebruikelijke handelwijze! vrij 
uitvoerig hierbij. 

Men begint met den vloer zoo volkomen mogelijk 
te reinigen , af te wasschen of af te schrapen, 
want op de schoone planken kleeft de verf veel 
vaster en bovendien ontstaan daarop ook geene 
vlakken of ongelijkheden iu de verf. Vervol
gens worden de reten tusschen de planken schoon
gemaakt en daarin met een mesvormig werktuig 
van hout, ijzer of been een stijl deeg van krijt-
ol gipspoeder, in waterglas aangemaakt, gestreken 

(hoegenaamd geene stopvcrl of andere met vet 
bedeelde stoffen). Wanneer de vloer zoover voor
bereid is, bestrijkt men ze niet eene niet al te 
verzadigde oplossing van waterglas, en daarover, 
alvorens de laag volkomen droog geworden i s , 
met waterglas, waarmede de gewenschte kleuren 
gemengd zijn. liet spreekt wel van zelve, dat men 
aan den grond evengoed eene gelijkmatige lint 
kan geven als ook allerhande figuren daarop 
voortbrengen. Als verl'stollen ziju alleen dekver
ven of minerale verfstoffen te gebruiken, want 
lakverven , kortom alle plantaardige verven lijden 
ouder de inwerking der all-alien in het waterglas, 
insgelijks ouk het Herlijnsch blauw, ofschoon lot de 
eerste soort der verwen behoorende. Het wrijven 
der verven geschiedt op den gewonen steen met 
water of beter met afgeroomde melk. Voor het 
opstrijken der verf dient een tamelijk stijve borstel 
of kwast. 

Wat de tint der kleur betreft, mag men niet 
uit het oog verliezen, dat die bij het drogen 
aanmerkelijk donkerder wordt. De waterglasverf 
droogt vrij schielijk, meestal in omtrent één 
half uur. Zoodra de verflaag droog is geworden 
strijkt men daarover nog één of twee lagen van 
enkel waterglas en wel minder of meer verzadigd, 
naarmate men eene meer doffe of matte opper
vlakte of een zekeren veinisachtigen glans wil 
doen ontstaan. 

Eene oplossing van 00" Bcuumc is voor het 
laatste doel zeer geschikt. Men verkrijgt eeue 
bijzonder fraaie vlakte, wanneer men de laat
ste laag na het droogen met puimsteen schuurt 
en daarna met lijnolie inwrijft. Is de vloer ge
reed, dan laat men ze nog ongeveer 24 uren on
aangeroerd. Deze vloeren hebben een zeer schoon 
aanzien en bieden veel langoren weerstand dan 
de met olieverf geschilderde, want de verf slijt 
weinig en lijdt ook niet door vochtigheid en an
dere invloeden. Zijn zij vuil geworden, dan 
behoeft men ze slechts meteen baarbezem, bor
stel , drooge doek ol' natte dwijl schoon te maken. 

Het is wel gemakkelijk le begrijpen, dat deze 
vloeren bij brand veel minder gevaarlijk ziju dan 
de op gewone wijze geverfde, zoodat er op 
vallende kolen euz. minder licht brand doen ont
staan , noch brand» lakken voortbrengen, en om 
deze reden is deze methode vooral iu die ver
trekken aanbevelenswaardig, alwaar gelegenheid 
tot brand beslaat, zooals in keukens, kantoren 
en werkplaatsen. D. G. 

li 11 1.1 F R I E M E N . 

Drijfriemen van leer zijn wel is waar nog veel
vuldig in gebruik, maar zij verlengen zeer snel 
en moeten dikwijls worden veranderd; ook ver
gaat het leer weldra in vochtige lokalen , zooals 
bijv. in dc lakenfabrieken , bleekeiijen en ver
verijen. Gulia-peroha-i ioiiien voldoen ook niet 
in die mate, zooals uien aanvankelijk meende tc 
kiiuiieu verwachten; de giitla percha rekt zeer 

schielijk en, wat' nog erger is , wordt iu som
mige gevallen door verplaatsing der moleculen 
korrelig en broos. 

In de laatste jaren ziju uit Noord Amerika 
drijfriemen iu den handel gekomen, die in alle 
opzichte de voorkeur verdienen boven de riemen 
van leer en gutta percha, ofschoon ze hier te 
lande, voor zoover als ons bekend is , nog geen 
ingang hebben gevonden, dat wij alleen aau de 
onbekendheid niet de zaak moeten toeschrijven. 
Deze riemen bestaan uit .'I, 4. 5 en meervoudige 
lagen vau eene dicht geweven katoenen stol' en 
eeue oplossing van gom elastiek in olie vau 
steenkolenteer. De drievoudige riem heeft de dikte 
van een gewonen leeren riem en wordt iu de breedte 
v a n 4 tot 4 5 N . duim afgeleverd. E e u ander 
groot voordeel bestaat daarin, dat uien rollen 
van 100 en m e e r N . ellen kau hebben . waarvan 
m e n n a a r behoefte kau afsnijden. 

1). (1. 

PETROLEUM A L S SMEERMIDDEL VOOR 
W E R K T U I G E N . 

Er komen sinds korten tijd smeeroliën 
op de markt tc N e w - Y o r k v o o r , die zoowel 
wegens haren geringen prijs ( 1 '/a tot 1'ƒ» dollar 
(papiergeld) per gallon) als wegens bare goede 
eigenschappen zeer gezocht zijn. H a a r soortelijk 
gewicht wisselt al' tusschen O.SG» eu 0,89o j z ' j z*jn 
doorschijnend en van verschillende kleur , welke 
hij de duurste soort die van kerosine en bij de 
goedkooperc roodachtig en roodachtig bruin is. 
Toch hebben zij alle den aan aardolie eigen' 
blauwnchtigcn weerschijn. Zij zijn dau ook niets 
anders dan gefiltreerde ruwe petroleum, w a a r 
van de vluchtiger bestanddeelcn bij het kook
punt van water zijn verdampt en die voor een 
gedeelte met eene zeer geringe hoeveelheid 
plantaardige ol' dierlijke kool vermengd is. Deze 
oliën hebben de volgende hoedanigheden : 

I; zij bevriezen bij geen enkelen in New-York 
waargenomen' warmtegraad ; 

2) zij tasten de deelen van de werktuigen niet 
aau , gelijk dit de dierlijke en plantaardige oliën 
doen , dewijl zij geene vette zuren bevatten ; 

:t) zij drogen nimmer op, maar blijven altijd 
\ loeibaar; 

4) zij benadeelen, dewijl zij geene uaphtaliue 
bevatten, de oogen uiet, gelijk de uit steen-
koolteer gedestilleerde paral'tiue-olieu doen; 

5) als wollen ol' katoenen lappen er mede 
verzadigd zijn, zoo vatten deze onder geene 
omstandigheden van zelf v u u r , gelijk niet zel
den het geval is als lappen v a n plantaardige 
ol' dierlijke oliën doortrokken ziju eu op hoopeu 
liggen; 

0) zij bevatten geene aardachtige bijmengsels 
zooals de ruwe petroleum, die hier en daar 
als smeermiddel wordt aangewend : 

7) /.ij zijn zoowel voor dc fijnste als voor dc 
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ruwste werktuigen en vuor elke snelheid van 
beweging te gebruiken. 

Het filtreeren van de petroleum geschiedt door 
beendermeel, ten deele in eenvoudige, van door
boorden bodem voorziene cilinders van b l ik , 
ten deele echter in zeer vernuftig bedachte toe
stellen en dan in opwaarts gaande richting. 
Toestellen van deze laatste soort zijn die van 
Yanderweyde en Gennembre Hubert. Hoe lan
ger de petroleum met de dierlijke kool in aan
raking blijft, des te helderder wordt zij. De 
kool wordt, zoodra zij de olie niet meer klaar 
doorlaat, door versche vervangen, geheel uitge-
druppeld en daarna uitgebrand. Men bezigt 
hoofdzakelijk de zware oliën uit West-Virginie. 
(Dingier, Polyt-Journ., Bd. 183 , p. 146; O. f. 
d. F . d. E. , 18G7, p. 170). 

P E T R O L E U M A L S BRANDSTOF OP STOOM
SCHEPEN. 

In Noord-Amcrika is volgens het Army and 
Navy Journal, dat te New-Vork verschijnt, 
eene proef genomen geworden met petroleum als 
brandstof op de Palos, eene kanonneerboot. Met 
kolen had men twintig stokers en handlangers 
noodig, met petroleum drie. De brandstof' werd 
geborgen in twee bakken op het dek, die elk 
een waterpeilglas hebben om de hoogte van de 
vloeistof aan te wijzen en eene luchtpijp om den 
damp te doen ontsnappen. Uit deze bakken wordt 
de aardolie door pijpen van een' halven Engel
schen duim naar de ketelhaarden geleid. Daar 
druipt zij in ijzeren retorten, die door daaronder 
geplaatste ketels verhit worden , en verdampt 
oogenblikkelijk. Deze damp wordt vermengd met 
stoom, die door ijzeren pijpen gaat, gedeeltelijk 
gevuld met ijzervijlsel en met zuurstof, gewonnen 
uit de dampkringslucht, die door eene gewone 
luchtpomp wordt ingedreven. 

De voortgebrachte hitte is zeer hevig en de 
verbranding zoo volkomen, dat er geen rook merk
baar is. Zoodra de toevoer van stoom of van lucht 
afneemt, ontstaat er rook. 

In Indië ontsnappen de zeeroovers maar al te 
dikwijls, doordien zij aan de kim den rook van 
de hen opzoekende oorlogs-stooomschepen gewaar 
worden , zoodat zij zich bijtijds met hunne min
der diepgaande vaartuigen in de kieken van de 
eilanden kunnen bergen. Indien onze Archipel 
petroleum-bronnen bevatte , die de exploitatie 
waard zijn, zoude onze marine daarvan partij 
kunnen trekken. Volgens Juughuhn evenwel is 
dit eene illusie. Men zal dan de toevlucht moe
ten nemen tot de rookvoorkomende haarden. Op 
het Fransche oorlogsschip Friedland gebruikt men 
die van Tenbrinck. 

Berichten en mededeelingen. 

U U I T E N L A N D . 

Sedert 1850 is het plein voor de bouw-aca-
demie te Berlijn versierd met een standbeeld 
van den ekonomist Thaer en sedert 1801 met 
een daarbij hehoorend beeld van den vrijhande
laar Beuth. Het plan is, die twee standbeelden 
tot een geheel te vereenigen door middel van 
een derde, hetwelk den architect Schinkel voor
stellen zal. Schinkel's beeld zal , indien daar
voor slechts de noodige bijdragen inkomen , bin
nen het jaar gereed kunnen ziju. Een gedeelte 
der kosten zal reeds aanstonds gevonden kunnen 
worden uit het overschot der bijdragen voor het 
beeld van Beuth, ten behoeve waarvan in der 
tijd voor bijna 30,000 th. ingeschreven was. 

— Een Duitsch taalgeleerde, de heer Daniel Sarl-
ders, te Strelitz, maakt in n". '207 der Augs-
burgsche Allgeui. Zeitung opmerkzaam op de om
standigheid , dat de Badenschn regeering zich in 
officieele stukken bedient van de uitdrukking 
draadbericld , in plaats van telegram of telegra
fische dépêche. Hij zou wenschen, dat men in 
Duitschland voortging met de tot het vak der 
telegraphie behoorende termen op die wijze zooveel 
mogelijk te vertolken. Nevens draadbericld zou 
dan voor de'trans-atlantische tijdingen het woord 
kabclbcricht iu zwang kunnen komen; terwijl zich 
al spoedig behoefte zou doen gevoelen aan de 
werkwoorden drahlen en kubeln, de zelfstandige 
naamwoorden Drahtung en Kabelung, en samen
stellingen als Drahtung»- of Kabelungtamt, voor 
telegrafisch bureau, en Druhtungs- of Kabelungs-
beumter, voor telegrafist. 

— Den 2'J Sept. hield de heer Do Lesseps in 
het gebouw der tentoonstelling te Parijs eene 

voorlezing over het Suez-kanaal. Hij voer hevig 
uit tegen Engeland en de Engelschen , die zijne 
onderneming steeds hadden gedwarsboomd, ter
wijl daarentegen Frankrijk zijne kapitalen bereid
willig ten behoeve der onderneming beschikbaar 
stelde. De inschrijving in de nieuwe leening van 
100 millioen beantwoordt echter ditmaal niet aan 
de verwachting des heeren De Lesseps, want, naar 
men verneemt, is van de 333,333 stuks obliga
tion , slechts voor 8000 geteekend en dus in plaats 
van 100 mil l ioen, voor 2 ' / , millioen ingeschre
ven. De aandeelen in het Suez-kanaal daalden 
30 franken. 

— De facade van het nieuwe opera-gebouw 
tc Parijs is eindelijk ontdaan van het schutting
en steigerwerk, dat dit nieuwe bouwwerk aan 
het oog der nieuwsgierigen onttrok. De gees
tige schrijver van «Paris en feuilles volantes" 
in de Revue Moderne, dit mededeelende, zegt 
daarvan : 

«De critiek heelt geen oogenblik gewacht niet 
haar oordeel over dit kunstgewrocht uit te spre
ken , en inderdaad, die critiek is niet malsch in 
hare oordeelvellingen. Wat ik evenwel niet be
grijp, i s , dat men den heer Gamier lastig valt 
over het maken van eene schitterende en vroo-
lijke fagade aan dit opera-gebouw en over het 
kwistig gebruik van marm jr. Een schouwburg 
is toch geene kerk, geene kazerne. geen mauso
leum ; waarom moet een opera-gebouw een som
ber en ernstig uiterlijk vertoonen! Wat mij aan
gaat, ik kan niet anders dan den heer Gamier 
prijzen , omdat hij geen tweede Odeon geleverd 
heeft. Maar wat ik in den beer Garuier mis
prijs, zijn de talrijk.: N's en E s , die, van ver
vaarlijke grootte en in groot aantal op de meest 
in het oog loopende punten der facade aange
bracht , zijn werk ontsieren en de aandacht van 
waarlijk schoone partijen aftrekken. Wanneer 
behoorde ooit of immer eene letter onder de 
bouwkundige versierselen, en wie merkte oftee-
kende ooit een gebouw, alsof het een zakdoek 
ware ? Daarvoor toch bestaat geene enkele reden: 
zakdoeken behooren aan den persoon, die ze 
koopt en er zijn gebruik van beeft, maar open
bare , ook opera-gebouwen, behooren aan de 
natie, die ze betaalt." 

B I N N E N L A N D . 

'S G r a v e n h a g e . Z. M. heeft tot ridder der 
orde van den Nederlandschen Leeuw benoemd 
den heer J. Kalff, kapt. bij het korps inge
nieurs , mineurs en sappeurs, tijdelijk werk
zaam bij den aanleg der staatsspoorwegen te 
Zwolle. 

— Bij beschikking van den minister van ko
loniën, dd. 25 September 1807, zijn L . A . M . 
Riemcns en D. A . Lindhout gesteld ter beschik
king van den gouverneur-generaal van Ned.-Indië, 
om te worden geplaatst, de eerstgenoemde als 
onder-opziener der le klasse, en de laatstgenoemde 
als onderopziener der 2e klasse, bij den timmer
manswinkel en de houtzagerij aau den artillorie-
constructiewinkel te Soerabaia. 

— Bij beschikking van den minister van bin
nenlandsche zaken is aan Fop Smit & Cie. te 
Ridderkerk, tot wederopzegging, vergunning ver
leend voor een stoomslcepdienst op de Dieze, de 
Maas en de Waal in de provinciën Noord-Brabant 
en Gelderland en op sommige rivieren en stroo
men iu Zuid-Holland. 

' S - G r a v e n h a g e . Sedert eeuige dagen is in 
de fabriek van de heeren L . J. Enthoven & Co. 
alhier het standbeeld van Vondel voltooid, dat 
eerlang te Amsterdam zal worden opgericht. Het 
model is vervaardigd door den heer L . Royer. 
Dc kunstenaar heeft de reeks schoone gewroch
ten , voorstellende Willem I, De Ruyter, Rem
brandt, Coster en anderen vermeerderd, welke 
wij aan zijn genie te danken hebben, maar de 
heer Royer schijnt door dit laatste werk zijne 
vroegere scheppingen zoomogelijk te hebben willen 
overtreffen. 

De vorst der Nederlandsche dichters is voor
gesteld in eene zittende houding met een lau
werkrans om het hoofd cn in zijne rechterhand 
eene griffel gereed houdende, om de verhevene 
gedachte, waarvan het hoofd de uitdrukking draagt, 
op te teekenen. De linkerhand houdt een boek 
en leunt op het linkerbeen; dit been op een voet
bankje geplaatst, zet aan de geheele beweging 
iets zeer ongedwongens bij. Een mantel hangt 
iu hreede plooien over den rechter schouder; hij 
valt in schulnsche plooien over den rug naar de 
linkerzijde en is aldaar meer samengevat, over 
het linkerbeen gelegd. Behalve nu de uitdruk

king van het hoofd, maakt de rust der groote 
plooien aan de rechterzijde met de beweging der 
linkerzijde een allergunstigst effect. Het zitbankje 
is van eene stevige constructie en draagt een kus
sen met kwasten. Tegen dit bankje op den 
grond ligt een hoek, waarop, met duidelijke let
ters, de naam Virgilius staat. 

De lauwerkrans, waarmede Vondels hoofd ge
kroond i s , strekt ook ter herinnering aan het in 
Neérlands letterkundige kunstgeschiedenis ver
maarde St.-Lucasfeest, den 21" '" October 1654 
op den St.-Joris Doelen te Amsterdam gevierd 
bij de inwijding van de Broederschap der Schil
derkunst. Zoo men weet bevond Vondel zich 
onder de eersten der genoodigden en werd hij 
door de schilders gekroond. 

Het beeld is 3.35 el hoog en 1.75 el breed, 
gegoten van brons ter dikte van 5 streep. Het 
geheel heeft een gewicht van 1900 lï 2000 Neder
landsche ponden. 

— Den 7'1'» October zal te 's-Hage door de hoofd
commissie voor het nationaal gedenkteeken voor 
November 1813 worden aanbesteed het zetten 
van een steiger voor den opbouw van het monu
ment, het maken van loodsen, het afheinen van 
terrein enz. 

— Be uitgaven voor de staatsspoorwegen over 
1808 zijn geraamd op 13 ' , mill ioen, waarvan 
12 millioen op de staatsbegrooting zijn uitgetrok
ken en 1\, millioen als het vermoedelijk over
schot van den dienst 1807. 

Voor de eigenlijke spoorwegwerken en wat 
daarmede in verband staat, zal /11,542,800 be
steed worden , als : voor de bruggen te Kuilen
burg, tusschen Dordrecht eu Rotterdam, te Zalt-
Bonimol en hij Crevecoeur ƒ 1 , 5 0 9 , 0 0 0 . Ver
der voor de spoorwegen Arnhem—Leeuwarden 
ƒ 1,021,000; Harlingen—Hanuoversche grenzen 
ƒ 9 9 , 0 0 0 ; Groningen—Meppel ƒ 1 , 0 1 0 , 0 0 0 ; Zut
fen—Pruisische grenzen ƒ 31,000 ; Breda 
Hclmuud ƒ 450,0110; Maastricht—Helmond ƒ25 ,000 ; 
Bozendaal —Vlissingeu ƒ 2 , 8 3 3 , 0 0 0 ; U t r ech t -
Boxtel ƒ 1 , 2 0 4 , 7 0 0 ; Breda—Rotterdam / 5 8 , 5 0 0 ; 
Nieuwediep—Amsterdam ƒ 8 0 0 , 0 0 0 . Schadeloos
stelling aau eigenaren van vaartuigen, welke 
ingericht moeten worden om onder de vaste 
bruggen hij Kuilenburg en Venlo te kunnen 
doorvaren ƒ 1 5 0 , 0 0 0 . Overbrugging Hollandsch 
Diep ƒ 1,300,000. Onvoorziene uitgaven ƒ 985,800. 

Vóór 1808 zullen waarschijnlijk nog in exploi
tatie komen de wegen Zwolle—Meppel, Gronin
gen—Winschoten en Vught—Boxtel. 

Spoedig zal worden aanbesteed de aanleg van 
den weg van de Maas tot 's-Bosch. 

Dit jaar zal nog , wat de werken op Walche
ren betreft, worden aanbesteed de bouw eener 
suatie-sluis te Vlissingeu en van eene dubbele 
schutsluis in het kanaal van Klcverskerke naar 
Vcere. 

De aanleg van den gebeden weg Meppel— 
Groningen, zal waarschijnlijk in dit jaar nog 
kunnen worden aangevangen. 

Voor de bi ug over den Moerdijk zullen spoedig 
meerdere aanbestedingen plaats hebben. 

Voor de aansluitingen van Dordrecht—Rotter
dam en Zaandam—Amsterdam, is nog geene be
slissing omtrent de richting genomen. Voor de 
eerste hoopt de Regeering intusschen spoedig de 
door haar verkieslijk geoordeelde richting aan de 
Kamer te onderwerpen. — Met betrekking tot 
den spoorweg Zaandam—Amsterdam, herinnert 
dc Regeering aan het bekende, zeer groot ver
schil van gevoelen daaromtrent bestaande. De 
Minister meent, dat de zaak voor eene juiste be
oordeeling nog niet tot voldoende rijpheid is ge
komen en dit eerst het geval zal zijn, zoodra 
men zich omtrent de te verwachten verandering 
van toestand aan het IJ rekenschap zal geven. 
Wegens de onzekerheid , die omtrent deze heide 
gedeelten nog bestaat, acht de Regeering het 
raadzaam voor de uitvoering van werken op die 
gedeelten nog geene middelen aan te vragen, 
vóórdat de richtingen bij de wet zullen zijn vast
gesteld. De Regeering behoudt zicli voor, om 
die gelden in den loop van het dienstjaar aan 
te vragen, zoodra met de uitvoering een begin 
kan worden gemaakt. 

A m s t e r d a m , liet optrekken van een gebouw 
en eenige verdere werken aan gebouwen, allen 
bestemd voor werkplaatsen tot pantseren en bou
wen van ijzeren schepen op 's rijks marinewerf te 
Amsterdam, waarvan de aanbesteding heeft plaats 
gehad op 21 Sept. j . I . , is alsnu gegund aan de 
Heeren de Zwaan Jr. en Koper, voor de som 
van ƒ 117,887. 

R o t t e r d a m , 26 September. In de heden ge

houden zitting van den Gemeenteraad heeft de heer 
Dekker eene interpellatie tot Burg. en Weth. gericht, 
naar aanleiding der instorting van een pakhuis 
aan de Pelikaanstraat. Daarbij werden door hem 
deze zes vragen gedaan : 

» lo . Is de aanvraag van Van der Made ge
weest om een pakhuispand of eene kuiperij te 
bouwen in de Pelikaanstraat ? 

»2o. Zijn de plannen, voor dien bouw inge
diend, door de inspecteurs over het bouwen 
goedgekeurd, ook met het oog op letter b. art. 
46 der verordening op het bouwen '? 

»3o. Hebben gedurende den bouw afwijkin
gen van het oorspronkelijk plan plaats gehad 1 

»4o. Mogen de ingediende ontwerpen met de 
daarop uitgebrachte rapporten , en ook die bedoeld 
bij deartt. 7 en 8 der instructie, regelende de ver
houding tusschen de hoofdinspecteurs en de in
specteurs (Gein. blad No. 27), ter inzage worden 
gelegd van den Raad ? 

»5o. Is het waarheid dat vóór den dag dei-
instorting van het pand, Vrijdag 20 September 
1867, reeds eene schoring is aangebracht, terwijl 
men toch met belading voortging? 

»6o. Zal vanwege het dagelijksch bestuur een 
onderzoek worden ingesteld naar de vermoedelijke 
oorzaak der instorting van het pand en bepaaldelijk 
naar de wijze waarop de standvinken en kolom
men zijn gefundeerd?" 

Deze vragen zijn gesteld in handen van Burg. 
en Wethouders. 

Den 28sten zal te Rotterdam het standbeeld 
onthuld worden van Gijsbert Karei van lloo-
gendorp. 

U t r e c h t . Maandag hield de afd. der ver. voor 
fabriek- en handwerksnijverheid hare inaaiidelijk-
sche vergadering. De heer Vogelpoel werd in 
plaats van den heer Ha/.eiibosch benoemd tot lid 
der commissie voor 't vormen van een program
ma voor den wedstrijd van meubelmakers en de 
heer S. A . v. Lunteren in de plaats van deu heer 
Kampcrdijk, die zijne benoeming als zoodanig 
niet had aangenomen, tot lid der comm. tot 
uitschrijving van eene prijsvraag voor 't beste plan 
van arbeiderswoningen. Het programma voor 
den meubelmakers-wedstrijd is ingekomen en zal 
in eene volgende vergadering worden behandeld. 
Tot leden van de commissie voor de nijverheids-
statistiek zijn benoemd de HH mr. VV. R. Boer, 
mr. O. v. Rees, jhr. mr. W. II. de VVatteville, 
mr. P. Verloren v. Themaat, mr. W. A. v. d. 
Wall Bake, S. Gille Heringa en J. A. Haak. 

De vraag, welke middelen kunnen worden aan
gewend , om het tientallig Nederl. maten- en ge
wichten-stelsel in plaats van de oude maten meer 
algemeen te doen gebruiken, is na korte be
handeling in handen gesteld van eene commissie, 
bestaande uit de HII. S. P . C. Koene , C. J. v. 
Vcersen, P. II. Taddel, W. F. Grasveld en mr. 
Koning Knijf. 

Ten slotte werden, met toespraak van den 
voorzitter, eereblijken voor langdurigen trouwen 
dienst uitgereikt aan II. VV. Dammeijer, die 35 
jaar in dezelfde zaak en 25 jaar bij den heer J. 
G. Abeiidrooth werkzaam was. — J. J. Harens. 
27 jaar in dienst bij den heer Frenaij , slroohoe-
denmaker. — Th. v. d. Steen, 28 jaar werkzaam 
op de Utr. ijzergieterij. — B. Bloemzaat en A. 
Gcefhuizen , 31 cn 38 jaar werkzaam bij de HII. 
Entken en Zoon. meubelmakers. — II. Dijkman, 
25 jaar werkzaam bij den heer Van Vogelpoel. — 
W. Weldam , C. Yuurnians, L. Bcrtens en S. P . 
Ner ing , 25 , 2 6 , 28 en 30 jaar werkzaam bij de 
Erven Trip. — I. Sonnius , 25 jaar werkzaam bij 
den heer Heuser, meubelmaker, 

De heer J. v. d. Wal l Bake deed nog eene 
mededeeling over locomotieven , die op straat
wegen kunnen gebezigd worden. 

Den l B l c l 1 October heeft de opening van de 
spoorweglijn Tilburg—Turnhout plaats gehad , ter
wijl denzelfden dag dc spoorweg Zwolle—Meppel 
voor het publiek verkeer is geopend. Over de 
opening der laatste lijn lezen wij in de Arnh. 
Courant. 

«Meppel, 1 Oct. Heden werd de spoorweg 
Zwolle—Meppel voor het publiek verkeer geopend. 
Ten ruim 8 ure kwam de eerste trein uit Zwolle 
aan en weinige minuten later vertrok er een 
derwaarts, alles in de meeste orde en met de 
meeste stille , ofschoon er eene talrijke schare op 
de been was om dit voor ons nog ongewone 
schouwspel gade te slaan. Van de publieke ge
bouwen en een tal van particuliere woningen 
wapperden de nationale vlaggen, — et voila tout. 

«Waarom het gemeentebestuur niets gedaan 
heeft voor de feestelijke viering van dezen voor 

onze plaats en voor Drenthe immer gedenkwaar-
digen dag? Wij gelooven dat het gemeentebestuur 
van het tijdstip der opening van den spoorweg 
even weinig wist als elk ander burger. De voor
zitter van den gemeenteraad verklaarde dan ook 
in de vergadering van gister morgen, dat een 
paar uren te voren de heeren Kalft en Testas, 
eerst aanwezend ingenieur bij de staatsspoorwegen 
en lid van de directie der maatschappij tot ex
ploitatie , bij monde hem, voorzitter , hadden mede
gedeeld, dat die opening den volgenden dag, 
beden , zou plaats hebben. De onzekerheid der
halve waarin men verkeerde hieromtrent, kon 
men als oorzaak aannemen waarom van gemeen
tewege aan den eersten of tweeden trein geen 
behoorlijke ontvangst is te beurt gevallen.'' 

— De werkzaamheden der doorgraving van den 
Woldberg, in de spoorweglijn Meppel—Heeren-
veen , spoeden ten einde. Het doorgegraven ge
deelte wordt op eene lengte van 90 el en eene 
diepte van 9% el begroot. Dagelijks waren p. m. 
300 arbeiders bezig, terwijl een ijzeren pleeg, 
door 8 paarden getrokken, den hoven alle be
schrijving barden grond losmaakte en bovendien 
3 locomotieven geregeld iu dienst wareu. 

H a a r l e m m e r m e e r , 21 September. Het nieuwe 
raadhuis, hoewel nog niet geheel klaar, is heden iu 
gebruik genomen. Het gebouw voldoet van buiten 
gezien. zeer goed ; het ziet er solide eu Hink uit, 
enverstrekt inderdaad lot sieraad van hetKruis-
dorp. Van binnen mag het naar het oordeel 
van sommigen niet in alle opzichten even smaak
vol zijn ingericht, toch voorzien het drietal ruime 
luchtige zalen , bestemd tot het houden van raads
vergaderingen , bet sluiten van huwelijken en 
tot secretarie in eene lang gevoelde behoefte. 

Jammer evenwel dat ook deze zaak eene scha
duwzijde heeft. Door onaangename verwikkelin
gen, gerezen tusschen de directie en den aanne
mer, zal over den aanbouw van het raadhuis 
worden geprocedeerd. 

S p i j k e n i s s e , 26 September. Naar men ver
neemt kan spoedig worden verwacht de aanbe
steding van de voorgenomene vernieuwing dei-
brug over bet IloogvHetschc gat, behoorende tot 
de onderhoudswerken van het Pontveer dezer 
gemeente. 

Varia. 

W e r k p l a a t s t o t h e t b e p r o e v e n der v a s t 

h e i d v a n i j z e r , s t a a l e n a n d e r e b o u w 

stoffen. De bekende Schotsche ingenieur K i r -
kaldy heeft te Londen (Grove, Southwarkstreet-) 
eene inrichting geopend, waar hij alle hem toe-
gezondene bouwstoffen aan proeven onderwerpt 
door toestellen , waarmede hij krachten van tien 
tot éen millioen ponden kan voortbrengen, Hij 
bepaalt het weerstandsvermogen tegen uitrek
king, samendrukking, wringing, ponsen, af
scheren, stooten (schepen, die aan den grond 
raken), uitbuigen (scheepsdekken, liggers, die 
op twee steunpunten rusten), tegen nitwendigen 
druk op pijpen , tegen inweiidigon druk op ke
tels , waterpijpen. 

Deze inrichting vindt in Engeland veel bijval. 
Velen maken er gebruik van , daar de ingenieur 
Kirkaldy als schrijver van de Results of an ex
perimental inquiry into the comparative tensile 
strength and oilier properties of various hinds 
of wrought iron and sleet de bevoegde persoon 
voor zulke proefnemingen is. 

U u r w e r k e n t o t h e t c o n t r o l e e r e n v a n 

d e b e w e g i n g d e r t r e i n e n v a n s t a t i o n t o t 

s t a t i o n . In dc op den 11"'" Dec. 1800 ge-
houdene bijeenkomst van het Verein für Eisen-
buhnhundc te Berlijn toonde en verklaarde de 
heer Kietscluner een exemplaar van dc controle-
uurwerken, vervaardigd door Schaefer & Bu-
denberg te Maagdenburg, en ingevoerd op de 
baan Berlijn—Stettin. Zij bestaan uit een in 
eene kast besloten uurwerk, waardoor een in 
uren en minuten afgedeeld blad papier bewogen 
wordt. Op dit blad maakt eene met een' kor
ten slinger verbondene stift straalsgewijze kleine 
streepjes, zoolang de trein in beweging is en 
den slinger been en weer doet gaan. Bij het 
stilstaan van de wagens daarentegen verschijnt 
er eene concentrische lijn op het papier, die 
zich naarmate van den duur van het oponthoud 
over de indeeling in minuten uitbreidt. Dc 
toestel wordt gezegd zeer te voldoen. 

O n d i e p t e i n d e n m o n d v a n d e n M i s -

s i s i p p i . Er is eene maatschappij opgericht ge
worden om het ongemak te verhelpen, dat de 

scheepvaart ondervindt door de ondiepte in den 
mond van den Missisippi. Zij heeft een toestel 
van caoutchouk ontworpen, die eene soort van 
drijvend dok vormt, dat door twee stoomsleepers 
zal worden voortgetrokken. De maatschappij hoopt 
door dit middel schepen , die twintig voeten diep
gang hebben, zooveel te doen rijzen, dat deze 
slechts acht voeten bedraagt, en nen in staat te 
stellen binnen minder dan drie uren over de bank 
te komen. Zij heelt van de Wetgevende Macht 
in Louisiana een privilegie voor vier jaren ont
vangen , onder voorwaarde van dadelijk de werk
zaamheden te beginnen. De genoemde Staat heeft 
onlangs baggerwerken in de monden van den 
Missisippi doen uitvoeren, die eene geul van 
achttien voeten water hebben geopend ; maar 
toen de arbeid gestaakt werd, heeft de geul zich 
weder gevuld, ten bewijze , dat baggeren gesta
dig moet worden voortgezet om van eenig nut 
te zijn. 

I J z e r e n d w a r s l i g g e r s o n d e r s p o o r s t a v e n . 

De ingenieur Lecrenier, chef der exploitatie van 
de hanen Lissabon—Badajoz en Lissabon—Oporto, 
heelt ijzeren dwarsliggers doen aanbrengen , ge
lijk zij sinds jaren op de Portugeesche Zuiderlijn 
in gebruik zijn. Zij bestaan uit eene eenvoudige 
ijzeren plaat van 3 tot 4 mill im. dikte, 2 m M . 
lengte en 0,,. M. breedte. Zij wegen elk 25 
kilo. De onderlinge afstand is even groot als 
bij bonten. Het stelsel is sinds zeven jaren op 
de Zuiderlijn proefhoudend bevonden; de dwars
liggers hebben in al dezen tijd geene verandering 
ondergaan en nog geene enkele schroef is ver
wisseld geworden. De uitvinder schat den duur 
van dezen ijzeren dwarsligger op twee en dertig 
jaren. (Xcilscbrift des Architcklcn-und Ingegieur-
Verein» zu Hannover, 1807, p. 117 ; Organ für 
die Eortschr. d. Eiscnbahnw. 1807, p. 159.) 

S t o o m . In Engeland worden jaarlijks p. in 
10 millioen tonnen, a 1000 N . ponden ieder, 
steenkolen in de stoommachines verbruikt. 

Vier duizend kilo steenkolen leveren in 
die machines zooveel arbeid als een mensch 
iu 20 jaren, aan werktuigelijke kracht produ-
ceeren k a n , zoodat die 10 millioen tonnen kolen 
zooveel arbeid als 2/, millioen mannen in hun 
geheele leven. Mcch. Magazine. 

D e E i d o s k o o p is eene zeer vernuftig uit
gedachte Engelsche nieuwigheid, die als eene 
nieuwe toepassing van den bekenden tooverlan-
taarn, (eerbiedwaardiger gedachtenis!) kan be
schouwd worden, en door middel van eenvou
dige mechanische werkingen hoogst prachtige 
uitkomsten levert. De Eidoskoop heeft eenige 
overeenkomst met den in 1814 door den En-
gelschman Brewster uitgevonden ,,kaleidoscoop". 

Terwijl evenwel, zooals men weet, de uit
werking van den laatstgenoemden op het te 
zamen vallen van eenige teruggekaatste beelden 
van verschillende voorwerpen berust, ontstaan 
door den Eidoskoop geometrische figuren van 
uitnemende schoonheid, alleen door het om
draaien van twee doorboorde metaalschijven. 
Bij langzame omdraaiing dezer schijven ontwik
kelen zich namelijk lichtgestalten van hoogst 
verschillende vormen, en tot in het oneindige 
voortloopende combinatiën. 

Merkwaardig evenwel is het, dat bij die me
nigvuldige afwisseling dezer gestalten, toch al
tijd eene der openingen van de bovenste schijf 
met dc op zich zelve slaande openingen der on
derste schijf te zamen valt , terwijl al de overigen 
de meest verschillende combinatiën van onregel
matige, maar zeer schoone vormen vertoonen. 
Laat men de schijven niet groote snelheid draaien, 
dan ontstaan er geene geometrische figuren meer, 
maar worden er op de tegenoverliggende schijf 
lichtende lijnen, van buitengewone zuiverheid 
geprojecteerd. Prachtiger nog wordeu de uit
werkingen van den Eidoskoop, wanneer men 
daarmede gekleurde glazen en dergelijke voor
werpen in verhand brengt. 

H e t z o o g e n a a m d e t a l m i - g o u d , dat zoozeer 
in zwang komt, en voor min kostbare sieraden 
en hyoutcriën zoo geschikt blijkt te zijn, is 
eene op goud gelijkende metaal-alliage, die uit 
80.4 deelen koper, 12.2 deelen zink en 1.25 
deelen tin bestaat. Wat hare rek- cn smeebaar-
beid betreft, staat deze legeering met koper gelijk. 

K e s s l e r ' S s m e e r t o e s t e l . Deze toestel, be
schreven in het Organ für die Eortschr. d. 
Eisenbahnw. van Februari dezes jaars, heeft de 
volgende vooideelen; 

1' Zelfwerkende smering, dat i s , slechts dan 
als zij noodig i s ; 
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2* Zelf regelende smering, dat is slechts zoo
veel alt noodig is ; 

3c daaruit voortvloeiende betparing van 80 
50 percent der vroegere hoeveelheid; 

4e schoonhouden van het smeer. dewijl alle 
zand, slakken enz. achterblijven. 

Sinds acht maanden is Kessler's smcertoestel 
bij de Nassausche baan met gunstig gevolg op 
4 locomotieven aangebracht geworden en zal nu 
bij alle worden ingevoerd. Vroeger bedroeg het 
gebruik gemiddeld 0.,, 9 kilogram per locomotief 
en per afgelegde Duitsche mij l ; met het nieuwe 
middel daarentegen slechts 0, 0., 2 i k. (•., dus geeft 
dit eene besparing van 0 , u t G 5 k. G. per- locomotief 
en pei Duitsche mijl. A l rekent men slechts 0,0r. k 
G. besparing, zoo bedraagt zij toch reeds 250 k. G. 
of ongeveer 125 Duitsche florijnen per jaar, 
aangenomen, dat eene locomotief in dien tijd slechts 
5000 Duitsche mijlen aflegt. Welnu . met die 
125 llorijircn zijn de kosten van de vier toestel
len voor elke machine mem- dan gedekt. 

Het patent werd aair Frankrijk, België en ons 
liijk verkocht. Dc toestellen zijn te verkrijgen 
bij Wirth & Cie. tc Frankfort a/M. 

Telegraafkabel tusschen Polynesië en 
Amerika. Volgens berichten uit liritsch-Indië 
vorderl Dr. Mac Gowan naar wensch met zijne 
onderhandelingen omtrent een telegraafnet. Zijn 
ontwerp omvat Japan, Shanghai, Hongkong, de 
I'hilippijnen, Guam (Marianncn of Ladronen), 
Honolulu (Hawaii of Sairdwich-eilanilen) en San-
Francisco, eene lengte van 7200 Engelsche mijlen. 

Zoude onze Regeering kunnen besluiten tot 
onderhandelingen om Celebes eu de Molukken in 
dit net te doen opnemen? 

Meerdere veiligheid voor reizigers in 
ijzeren spoorweg-rijtuigen, lu Januari j . 1. 
stiet de sneltrein Dusschlnrp-Herlijn des avonds 
te Wolfenbuttel op een' stilstaanden goederen
trein van 72 wagens, waarvan dc laatste een 
ledig ijzeren personen-rijtuig was. Dit ontving 
dus de geheele kracht van den schok, verbrij
zelde den naasten goederenwagen en kwam 
eerst, na over nog een' goederenwagen te zijn 
heengegaan, op den derden tot staan. Dank zij 
zijne ijzeren constructie leed het slechts geringe 
schade. De lamp bleef op het dek van het 
rijtuig branden. De vensters waren niet gebro
ken. Indien er reizigers in gezeten hadden, 
zouden deze, volgens den verslaggever, door de 
harde stooten tegen de ruwe banken en middel
schotten slechts kneuzingen te verduren hebben 
gehad, maar niet tot brij ineengedrukt zi jn, 
gelijk bij houten het geval is. 

Wordt hierbij nog dc onderlinge gemeenschap 
irr de personenwagens ingevoerd, zoodat het 
groote getal deuren de constructie niet meer 
zoo zal verzwakken en de vermindering van 
tusschen schotten de kans tot verwonding van dc 
reizigers doet afnemen, zoo zal de veiligheid 
weder veel hebben gewonnen. (Zeitung des 
Ver eins Deutscher Eisenbahnverwaltungen , 1807, 

n». 4 ; 0 . f. d. F. d. E. , 1807 , p. 120). 
Bevestiging van drijfradbanden met hou

ten wiggen. De ingenieur Griggs van de lijn 
Boston—Providence bevestigt de drijfradbanden op 
zeer eenvoudige en goedkoope wijze. De raderen 
zeiven zijn van gegoten ijzer met zwaluwstaart-
vonuige ingezonken vakken aan den omtrek. Dc 
band is zoo wijd afgedraaid , dat hij gemakkelijk 
op het rad kan worden geschoven, nadat vooraf 
het laatste op de as is bevestigd geworden. Hierna 
worden tal van volkomen droge stukken wal
noten- of olmenhout, breed 3 Eng. duim, dik 
1 '/,- en iets langer dan de breedte van den rand, 
voorzichtig met een' hamer in dc holle zwaluw-
staartvorinige vakken tuschen rad en band ge
dreven. Andere bevestiging van den rad band is 
niet iruodig. Zij wordt door drie man in twintig 
minuten volbracht. A l de banden op de baan 
Boston — Providence zijn irr 1805 op rlie wijze 
bevestigd geworden. Niet één is losgeraakt. Sinds 
tieit' .JUren, is nooit een met hout opgewigde rad
band gesprongen. Ook stalen banden worden op 
die wij/4 ckii ile raderen geslagen. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen 
Maaiidiijc. 
Int Hotel 

7 O r l . 
It- 1'Kurnpc i|i het Vreeburg 

het innki.li vun een fort opde H ó u t e n s e h e v l a k t e 

in- , iu Int gemeentehuis tc Zuidhorn: eenige 

onderhoudswerken, als: a. nau de sluizen en waarhui/en te 
Aduarder- eu te Kommer/ij l; b. nau de Reitdiepadijken, eu 
c. aan den Huornseheudijk. 

Ten 2 ure, ten raadhuize te 's (lage: het zetten van een 
steiger voor deu opbouw van het monument, het makeu van 
twee loodsen, het afheiueu van het terrein met het onder
houd van dien gedurende den bouw, eu het wegbreken eu 
opruimen daarvan un afloop der werkzaamheden. 

IHnndag, H Oct. 
Ten I I ure, in het raadhuis te Groningen: het maken 

vau eene aarden bami eu bet daarin aanlegden van eenen 
kunstweg van het late verlaat in het stads Musselknuniil 
langs het Mussel- en het Ter Apeler kanaal tot Ter A pel 

tirovincie Groningen eu van daar tot de grensscheiding met 
lanuover, ter lengte vnn 18159,60 ellen. 

Ten 12 ure, in het Veerhuis te Heest: bet bouwen vnu 
een scheprad, stoomgemaal gebouw en schoorsteen. 

Ten 12 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Assen : bet herstellen van win terse bade aan de Yaartswallcn 
van 'a Itijks grooten weg der 1ste klasse no. I , zijtak no. 2, 
in de provineie Hrcuthe. 

Ten SB ure , iu het logement l'nardcnburg tegenover Ouder 
kerk, gemeente .Nieuwer Amstel: d>' uphoo.uiug, aanvulling 
en verbreeding van een gedeelte der ka.le langs dc Weesper-
vaart en aan den Amstel van den Groot-duiveudrechtsclieii 
polder. 

Mondei'.iatf . IO Oct. 
Teu 12 ure, aan bet iniuisterie vnu binnenlandsche zaken 

te 'sGravenhage: het maken, leveren cu opstellen van elf 
draaischijven van 4.h0 el middellijn. 

V r i j d e * . 11 Oct . 
Ten IO ure, uau het gebouw van het prov. bestuur te 

Middelburg: het leveren en storten vnn 3420 last steen, ter 
voortzetting van de oeververdediging wederzijds de haveudij-
ki n van liet kanaal vau Neuzen. 

Ten 12 ure , in het gemeentehui tcDncsborgh : het ma
ken van zeven kribben op den linkeroever vnn de rivier den 
Ussel , benedenwaarts de schipbrug te Doesborgb. 

Zaterdag , 12 Oct. 
Teu 10 ure, ten raadhuize te Tvvello: bet maken van eeu 

grintweg, ter lengte vnu 5874 ellen, eu van ecu straatweg, 
ter lengte van 1850 ellen 

W o e n s d a g , i u Oct . 
Ten I ure, teu stadhüize te Utrecht: het doen van eenige 

vernieuvviugen aan het gebouw Achter den Dom wijk r*. no. 
580 bis. eu iu te richten tot postkantoor enz. 

•donderdag, 17 Oct. 
Ten 10 ure, teu raadhuize te Meijel (Limburg.s het daar-

stellen vnn eenen kiezelweg , van nf den provincialen kie-
zelweg nabij de kom tier gemeente Meijel, naar de grens 
met Noord-Brabant, in de richting op Oeurue, ter lengte 
van \m el. 

Ten 12 ure, nau het ministerie vau binneul. zakeu te 
'sllage: het maken vun beplantingen voor den spoorweg van 
Zwolle naar Heerenveen. 

Teu 12 ure, iu de Abdij te Middelburg: het voltooien 
der Klinkcrbestratiug van deu Meliskerkschen Zandweg over 
Mariekerke, lang 1510 el, met eenige daarbij behoorende 
werken. 

V r . f r i a g , i s O c t . 
Ten lO ' / j ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 

's HertogenIHJSCII : het gereed makeu der aardenbaai) eu het 
met Mopkliukers bestrateu van den weg van Itaarle-Xassau 
over Aljiheu tot Gilze , lang 12047 el , met het bouwen van 
de vereischte kunstwerken en het eenjarig onderhoud vau 
den nieuwen straatweg. 

Donderdag, 24 Oc t . 
Ten 12 ure, nau het ministerie van biuueulaudsche zaken 

tc 's Gravenhngc: het maken vau gebouweu en verdere wer
ken op het stationsplein Zaandam, ten behoeve van deu 
spoorweg van N'icttwedicp uaar Amsterdam. 

Ten 12 ure, iu eeu der lokalen van het ministerie van 
biuueul. zakeu te 's Hage: het maken vnu een voetpad lungs 
den toegaugweg uaar het station Behagen, ten behoeve vau 
deu spoorweg van Nietiwediep uaar Amsterdam. 

S a t e r d a g , 2 « Oct . 
Ten 9 ure, in de raadkamer te Haamstede: het begrinden 

eu bestraten van deu zandweg ouder Haamstede, over 3280 
el lengte. 

W o e n i i d a g 30 Oct. 
Door de Directie tier Ned. Ithijnsjioorweg-Mnatsehappij te 

Utrecht: het leveren van 00,0'M) eiken dwarsliggers iu acht 
perceelen, eu eikenhout voor 100 wissels, iu tien perceelen. 

Donderdag , 31 Ort . 
Ten 12 ure, iu eeu der lokalen van het ministerie van 

biuiicnl. zakeu te 's Hage: het maken van het gedeelte, 
van den Zuider-Maasdijk bij het fort Creveeoeur tot den 
Zuider-Diezedijk bij 's Ifosch, van den spoorweg van L'trecht 
naar Hostel. 

Afloop van aanbestedingen. 

Op 20 Sent. te Arnhem : het aanleggen van vijf perpen
diculaire kribben tot verbetering van het vaarwater der ri
vier deu Ussel iu Gelderland, tusselien de peilraaiien no. 
XXI eu XI,III , boven den Boterboer. Minste inschrijver 
de heer G. J . Wuudcrink te Steenderen voor J 7499. 

Op 27 Sept. te Middelburg: het uitvoeren van eeuigc 
boitengewone voorzieningen aan de oevers vun negen Cale-
niit.-use [folders , en zulks in 'J perceelen ; vau deze werken 
zijn aannemers geworden de heeren M . de Vriend e. s., voor 
eeue som van ƒ 1 8 4 , 2 8 0 . 

Op 27 Sept. tc Arnhem: het herstellen vau wiutersehude 
auu het lijupad langs deu Ussel tusschen den houfddaiu te 
Westervoort en het veer te Dieren. Mjnete inschrijver de 
heer .1. II. Thuis te Zeveuaar voor ƒ 4774. 

Op 'IS Sept. tc Zwolle: dc aanleg van drie dwarskribbeu 
nau deu linker Llsseloever, nau het zoogenaamde Ongemak, 
tusschen de peUruuijen 80 en 81. Aannemer ia geworden de 
heer K. A. van den Itergh , te l'auuerdeu, voor ƒ 1 5 2 9 . 

Op tt* Sept. te Moer-Capellc: het bouwen eeuer Pastorie 
aldaar. Laagste inschrijver Adrian us deu Ouden, M r . T i m 
merman te Moer-Capelle voor dc som van ƒ <t>30. 

Op 28 Sept. te I Hage: door de commiasie voor den 
bouw van het Diaeouie-weeshuis tier Ned. Herv. gemceute. 
Het makeu van eenige ijzeren, gemetselde en houten afslui
tingen eu bij behoorende werken op het terreiu eu aau de 
openbare straat. Br waren 10 billetten ingekomen. Dc 
minste inschrijvers zijn, voor het ijzerwerk, de directie der 
ijzergieterij de 1'rins van Oranje voor ƒ 1686. Voorl iet 
metselwerk .1. 11. W. Rasper voor ƒ 6 0 0 . Voor het steen-
houw werk J . C. van Dijk ƒ 3 : 1 3 . Voor het timmerwerk 
J . 1'. v. d. Vlugt , voor ƒ 4 5 0 . Voor liet verwvveik \V. Koel

man , voer ƒ 187. Keu billet was voor het geheel vnu J . v. 
Lith Jr. , voor ƒ 3780. De heeren inschrijvers zijn nJlen te 
's Hage woonachtig. 

Op S O Sept. te Rottenlnni: het bouwen vnn eene over
dekte standplaats op de in aanleg zijnde Nieuwe Veemarkt; 
de minste inschrijvers waren de heeren I). A . Schreden & 
C o . , te Leiden , voor de som van ƒ 24.400. 

Op 8 0 Sept. tc Amsterdam: De verbouw vau het perceel 
de Rijzende Z o n , op de schans bij de Wcter ing - l tarr i èrrc , 
tot een lokaal voor de ambachtsschool, ter vervanging der 
school in de Gravenstraat. Minste inschrijver de heer J , C . 
van der Kley , voor J 15,fiS0. 

Op SO Sept te 'aHagei het herstel vnn 's rijks rivierwer-
ken in het gedeelte der rivier de Lek, behoorende tot de 
provincie Zuid-llulJnnd, benevens iu het noordelijk gedeelte 
vnn dc Noord, in twee perceelen. Voor perceel 1 was de 
nieste inschrijver C . de .long, te An.eido , voor /6219} 
voor perceel 11 F . Klein, te Sliedreeht, voor J 29G4. 

Advertentiën. 

B E C K E R &, B U D D I N G H 

tc ARNHEM. 
Waterpas-, hoekmect- en andere instrumen

ten voor- den W A T E R S T A A T . IrE G E N I E , H K N A A N I . K O 

V A N S P O O R W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N - . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

Zilveren Medaille. Zilveren Medaille. Bronzen Medaille 
1 8 0 5 . 1 8 0 0 . 1807. 

A M S T E R D A M . A M S T E R D A M . P A R I J S . 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

Bouwkundige voorwerpen in gegoten, 
getrokken, geëstampeerd en 

gerepoasseerd Zink. 
Zinken ramen voor kerken en andere ge

bouwen naar iedere teekening, stijl cn grootte. 
Zinken raamroeden in alle proflllen , Or

namenten hiervan voor Bovenlichten, Gla
zen deuren enz. naar iedere teekening. 

Zinken dakbedekkingen, Gootwerk , 
Dakvensters, Rookverdrijvers , Ventilatie 
roosters, enz. 

Zinken ornamenten, als. Windwijzers, 
Balustraden , Lijstversieringen, Frontons, 
enz. 

W U H F B A U , G K K H T r Z K X .1 noirlN.lt |s 

ARIEIillE TEIÜtHOm FABRIEKT 
Aan deze fabriek worden vervaardigd alle soor

ten van B o u w k u n d i g e Ornamenten in Ter
ra Cotta, Portland cement en Gips als: 
K A P I T E E L E N , CONSOLES. LETTEHS, BEELDEN , 
V A Z E N , enz., BUIZEN voor Schoorsteenen en 
Waterleidingen. 

Modellen en teekeningen bij de Depothouders te: 
Amsterdam, REDEKBR .t C" 
Bolsward, L . L E V O I R . 

Dordrecht, M . t'. L E I I H E Ï . 

's Gravenhage , P. V A N U E H E L I . . 

» L . C. D E K O K . 

Harlingen, Qebr. P O S T H U M A . 

Leeuwarden, II. B O R G R I N K . 

Botterdam, II. A . L I E U W E N S , 

Arnhem 1807. H. S T O E L L E R , WZn. 

MOSAIK-TEGE LS. 
(Uebnkken Steen. FrnnNrh fabrikant.» 

Dessins cn monsters zijn in verschillende 
kleinen voorhanden — Parketvloeren worden 
volgens teekening vervaardigd. 

Geleverd voor het Amstel-Hótel (vestibule), 
voor den Huize «Kersbergen" tc Zcyst (warande) 
en vele particuliere gebouwen. 

Adres E O L K E B S & O . tc Amsterdam. 

Bij MARTINUS N1JIIOIT, te 't Gravenhage, en 
D. A. T H I E M E , te Arnhem, ziet het licht: 

meer bepaaldelijk beschouwd als grondstof, be
stemd tot vervaardiging van vuurmonden door 

.%. K . H K I I I I K I i . 

Kapitein der Artillerie. 

Uitgegeven op last van het Departement van Oorlog. 
Roy. 8vo. 90 blz. Met 5 platen. Prijs ƒ1 .20 . 

lH1gegr\ o tc Arnhem bij D. A . THIEME.—Hoofdcorrespondenten L. VAN B A K K E N ES & C». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van O. W . V A N DEI! W I E L . 

Tweede jaargang. ï°. 41 

f m l k i j l l fcrenW irdrrrn Zatrrdig bij 

II. A. THIEME le \rnlieni. 
prill ptr -I mjauiim flam p. p. / l.'i i. 

12 October 1867. 

Ihn llMlntl n e l io<r «u j 
M n i t i i l i u I H I M / -JU p« K'» HQ* 

ril f -. 15 'uur L.-|tri Ol ft. \w. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IMEHEuTLS, FABRIKANTEN, AANNEMERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v u u F . V V . V A N G K N O T J ( i z . 

Het medewerking van Br. T. VAN DOKSHl'RGH, C. J. VAN DOORN, I). fiROTHE, J . II. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. ROOKDA VAN EïSIXtiA, H. P. VOGEL. 

NOG IETS OVER IJZEREN HANGBRUGGEN. 

(Zie tde Opmerker" blz. 152.) 

Aan bet slot van liochling's uitvoerige mede
deelingen over de dooi- hem gebouwde hangbrug 
te Cincinnati over de Ohio ( ' ) , ontleenen wij 
nog het volgende (Engineering, 10 Aug. j.1.): 

Sinds den 18'1'" Maart 1855 hebben dagelijks 
dertig tot veertig treinen over de Niagara-brug 
geloopen. Met uitzondering der vernieuwing van 
dc bouten liggers cn van eenige andere houten 
deelen, die kenmerken van bederf vertoonden, 
is nooit eenig gedeelte van hel hangstcl.sel be
schadigd geworden, liet werk is heden nog even 
sterk als toen de eerste spoorwegwagen ei' 
over liep. 

Elke trein brengt eene zwakke voortgaande 
golf voort , die voor het oog niet merkbaar is. 
Tc streven naar eene stijfheid, gelijk aan die 
van een' koker, zoude een stap in de verkeerde 
richting ziju. ceu nadeel voor de brug. Dc 
samenstelling zoude dan meer lijden door bare 
onwrikbaarheid dan zij nu doet door hare buig
zaamheid , omdat zij door de samendrukking en 
uitrekking, het gevolg van de afwisseling der 
temperatuur, en dooi' hevige rukwinden ol' or
kanen gebogen en gewrongen zou worden zonder 
in staat te zijn zich te herstellen. 

Koker- en traliebruggen zijn onderhevig aau 
korte schokken cn trillingen . veroorzaakt door' 
het overtrekken van treinen en andere lasten. 
Zulk eene uitwerking wordt niet waargenomen 
bij dc Niagara-brug, noch bij die van de A l 
leghany en de Ohio. Door- de elasticiteit vair 
de kabels en andere deelen worden de schokken 
onschadelijk gemaakt. 

Een enkele draad, tusschen twee stijlen op
gehangen, zal dc trillingen snel en duidelijk 
overbrengen. Eveneens zal dit het geval zijn 
met een getal draden, evenwijdig en naast el
kander opgehangen, maar zonder onderlinge 
aanraking. Elke draad zal na een' slag zijne 
opvolgende golven zeer merkbaar herhalen. Ver
eenig deze draden in ecu' bundel, en zie , hoe 
dit de voortplanting van de golven vermin
dert. Trill ingen, die zich snel herhalen iu ecu' 
stevigen kabel ol' stang, verliezen hare kracht 
in een' bundel draden, gelijk bij eene hangbrug 
het geval is. 

Er zijn twee soorten van veranderingen be
kend , die de sterkte van het ijzer eu van andere 
metalen aantasten. De eene ontstaat door roes-
ting- of 'oxydatie en is wel bekend. Dc andere 
schijnt veroorzaakt tc worden door eeue mole
culaire werking, die den samenhang en bij ge
volg het weerstandsvermogen van het metaal 
vermindert. 

Wat de oxydatie betreft, liggen al de ijzeren 
deelen van de Cinciniiati-brug, behalve de an-

(') Zij kust uiet dric-houderd-duizeud dollar,, maar uuge-
veer zoovcid poial sterling. Spanning in/in H)ö7 voet. 

kers, bloot voor het oog en kunnen van tijd 
tot tijd geverfd worden. Dc draden, die dc 
kabels .samenstellen , ziju behoorlijk beschermd 
door vernis, eu zoo dicht aaneen geperst, dat 
alle tusschcnruiintcu met lijnolie zijn gevuld. 
Dc kabels van liet hangende b rugkanaal (aque
duct) tc Pittsburgh werden na zeventien jaren 
dienst weggenomen en van binnen even vrij 
van roest bevonden als op den eersten dag , 
in weerwil van het doorlekkende water en 
van de weinige zorg, aau het onderhoud 
besteed. 

De tweede verandering is door vele weten
schappelijke mannen bestudeerd geworden, maar 
behoeft nog verder onderzoek en proefneming. 

Alle moleculaire krachten worden voortge
plant door trillingen of golvingen. Dc aanwen
ding van zulk eene kracht heelt eene mole
culaire verandering in den toestand vau het 
ijzer terr gevolge. Wat de ware aard van deze 
onzichtbare toestanden is , blijft een geheim. 
Wij kennen slechts de uitwendige openbaring 
van de kracht, terwijl bare inwendige natuur 
voor dc tnciischclijkc zintuigen verborgen blijft. 

Vrij algemeen gelooft men , dat hangbruggen 
aau groote trillingen zijn blootgesteld. en dat 
deze trillingen het ijzcrdraail ten laatste doen 
kristalliseeren, waardoor ziju wederstandsver-
inogcn trapsgewijze wordt vernietigd. 

Dit onderwerp heeft jaren lang mijne aan
dacht bezig gehouden. Mijn doel was te ont
dekken, of' ijzer onder den invloed van trilling 
cn uitrekking al dau niet kristalliseeren kan. 
Tot heden zijn mijne pogingen vruchteloos ge
weest. Met of zonder microscoop ben ik rriet 
in staat geweest een enkel kristal te onder
scheiden , gevormd door uitzetting of wringing. 

Men rrroet wel bedenken , dat kristallisatie 
niet een reruielings-, maar een wordings- of 
cnrminqs-yrnccs i s , een eerste stap voorwaarts 
in bet streven van dc natuur om aan de stof 
eene gedaante te geven. 

Trillingen en andere geweldige mechanische 
werkingen nu, hebben eene strekking tot vernie
l ing , tot verbreking, maar niet tot het in liet 
aanzijn roepen van geometrische vormen of tot 
nrganiseeren. 

liij hel verbrijzelen van eene ijzeren staaf kan 
er eene schijnbaar kristallijnen breuk worden 
waargenomen. Maar dit is slechts schijn en niets 
meer. Daarin zijn geene. kristalten. Nog nooit 
zijn dc natuurkundigen er iu geslaagd, deze ge
waande kristallen te meten cu zullen er nimmer 
iu slagen, eenvoudig omdat /.ij alleen bestaan in 
de verbeelding, maar niet in dc werkelijkheid. 

Gesmeed ijzer is eene alliage van zuiver ijzer, 
koolstof en andere elementen. Zekere hoeveelheid 
goede sintels schijnt iu Int ijzer noodig te zijn 
om het sterkte en samenhang te geven, zoowel 
als om het smeedbaar tc maken eu te wellen. 
Hoe zuiverder en dichter het ijzer i s , des te 
hooger moet de warmtegraad voor het wellen 

en zachte rten vereischen zijn ; de onzuiven 
minder hitte. 

Hoe meer het ijzer en de sintels door hamereu 
en walsen worden samengeperst en dooreen ge
werkt , des tc grooter zal de samenhang zijn. Is 
eenmaal die samenhang verbroken, zoo is de 
sterkte verloren, liet is dus duidelijk, waarom 
de samenhang vernietigd wordt, als het ijzer aan
houdend is blootgesteld aan t r i l l ing , uitrekking 
en wringing. Is echter dit materiaal slechts bloot
gesteld aau matige spanning, niet grooter dan 
één vijfde vau zijn grootst weerstandsvermogen ('), 
dan kan het buiten tegenspraak duizend jaren 
vertrouwd worden, ^<dijk dc ijzeren deelen in 
oude kerken bewijzen. 

Wat van het ijzer gezegd werd , is iu uog hoo
gere mate toepasselijk op het rjzerdraal. 

Eene ijzeren staal' van 1 tot l ' / i Eng. duim 
vierkant, geschikt voor uitmuntend IJzerdraad, 
kan 00.000 Eng. pond per vierk. duim dragen. 
Maar tot yzerdraad bewerkt, kan de sterkte tot 
het dubbele stijgen. Er wordt reeds staaldraa 1 
vervaardigd, dat het vijfvoud draagt (300.000 Eng. 
ponden). 

Volgens Rocbliiig zal er een tijd komen, dat 
voor elke spanning boven de '250 voet uitsluitend 
eeue hangbrug zal worden gebouwd. Ilij is even
wel zoo overtuigd van dc ongcloovigheid der inge
nieurs , dat hij zich enkel tot de jongelingen iu 
het vak wendt. Belanghebbenden worden voor 
meer bijzonderheden verwezen tot het genoemde 
Engelsche tijdschrift, waarvan elk nummer afzon
derlijk verkrijgbaar is. X . 

TARIEVEN VOOR SPOORWEG-REIZIGERS IN 
VERSCHILLENDE RIJKEN. 

De Redactie van dc Annates du génie civil 
ontleent aau ecu' door eene oflieieele commissie 
in Engeland openhaar gemaakteu arbeid het vol
gende overzicht van spoorweg-tarieven. De cijfers 
wijzen gemiddelden aan voor gewone treinen. 

Prijs per Engelsche mijl cu per reiziger in pence: 
1« K l . 2'' K l . 3'' K l . 4* KI. 

Engeland 2,11 1,51 0,02. 
frankrijk 1,73 1,30 0,05. 
Pruisen 1,57 1,17 0,80 0,40. 
Oostenrijk 1,87 1,41 0,94. 
België l,2.'l 0,93 0,02. 

De Engelsche mijl is =; 1009 meters en 1 
penny = / '0,0191. De tabel wordt dus na her
leiding tol dc bij ons gebruikelijke maat (die wij 
zeer onbillijk Nederlandseh noemen) cu munt: 

Prijs per kilometer en per reiziger in centen : 
l« K l . 2« K l . .K K l . i'' K l . 

Engeland 6 „ 4,., 2 , , . 
Frankrijk 5 , , .'(,,. 2 9 u . 
Pruisen 4-,, : i i 7 2 V > l j , . 
Oostenrijk .">_,, 4, 
België 3 , . I... 

Uu Omoiausti-brttg is leven mak-u zou iterk ais nuu-
dig is vuur dc dieustvn , waurtur kali geroi-mai w.-rdeu. 
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Uit dit overzicht bl i jkt , dat het vervoer van 
reizigers goedkooper is in België dan in de andere 
landen , waarbij evenwel in het oog moet worden 
gehouden, dat cr in Pruisen eene vierde klasse 
i s , waarvoor de vervoerprijs tot het minimum in 
België (3' klasse) staat als 2 : 3. 

De eerste en tweede klassen in Engeland kos 
ten meer dan de overeenkomstige in alle andere 
landen, maar de derde kost er iets minder dau 
de derde in Frankrijk en Oostenrijk, terwijl haar 
prijs hooger is dan die in ('ruisen en België. 

In Pruisen, Oostenrijk en België kost de derde 
klasse, op eene zeer kleiuc breuk n a , de helft 
van de eerste (50'yo); in Engeland (altijd gesmaad 
als het land van aristocratie en ongelijkheid) daalt 
de verhouding tot 4 3 ' / , % ; in Frankrijk (altijd 
geroemd als een land van democratie) stijgt zij 
daarentegen tot 55"/ 0. 

In Pruisen, Oostenrijk cn België is de even
redigheid tusschen de eerste, tweede en derde 
klassen als 4 , 3 en 2 ; in Frankrijk is zij onge
veer als 5 , 2 , 3, 0 cn 2,„ ; in Engeland als 7, 5 en 3. 

Tot verdediging van het betrekkelijk hooge 
tarief in Engeland, wat de eerste cn tweede 
klassen aangaat, doet de commissie opmerken, 
dat in het Vcreenigd koninkrijk het afgeven van 
retour-biljetten veel algemeener is dan op het 
vasteland en tevens meer in het belang van de 
reizigers geregeld; het Engelsche stelsel is milder 
ten aanzien van de bagage , en eindelijk genieten 
zij in de rijtuigen meer comfort, wat de inlich
ting en ruimte betreft: ook behoeven zij niet zoo 
dikwijls van wagens te verwisselen, waar twee of 
meer lijnen elkaar ontmoeten. In het overige 
Europa worden de reizigers telkens geplaagd , om 
op den dienst te besparen. 

Van den op 10 Aug. j l . geopenden spoorweg 
Semarang—Tanggoeng (ongeveer 21 kilometers 
lang ?) is het tarief: 

1' K l . 2« K l . 3 ' K l . 
ƒ 3 , 0 0 . ƒ 1 , 5 0 . ƒ 0 , 4 2 

dus per kilometer : 
ƒ 0 , 1 4 1 . ƒ 0 , 0 7 ' ' . f0,02. 

De Javanen zijn minder rijk dan de Pruisen. 
Men zoude verstandig doen dooi' staanplaatsen 
voor hen af te zonderen ad één cent per kilometer 
of l ' / j cent per paal. 

VERWERING VAN S T E E N K O L E N . 

Uit nauwkeurige, daartoe expresselijk inge
stelde proeven is gebleken , dat bij alle warmte
graden, die tusschen O en 1 8 0 ° Celsius liggen, 
door de werking van gewone dampkringslucht 
op steenkolen, koolzuur gevormd wordt. Kool-
waterstofgas, hoewel daarvan sporen voorkwa
men , was niet met zekerheid aan te toonen. 
Naarmate de temperatuur hooger, en vooral als 
de steenkolenmassa eenigszins vochtig is , is de 
vorming van koolzuur grooter, en zoodra die 
vorming eene zekere hoogte bereikt heeft, wordt 
de warmtegraad der kolen daardoor verhoogd. 
Als de oxydatie 100 dagen lang voortgaal, bij 
eene temperatuur van 140 a 100 gr. Celsius, 
dan is reeds meer dan 'j3 der koolstof uit de 
steenkolen tot koolzuur overgegaan ; zooals bij 
de proefnemingen , waarvan hier sprake i s , dui
delijk is bewezen. Daarbij komt, dat in hel 
binnenste van eenigszins groote koolhoopeu , de 
temperatuur door broeiing niet zelden aanmer
kelijk hooger wordt, en dat dan noodzakelijk 
een groot verlies aan koolstof plaats heeft. 

Hoogst waarschijnlijk wordt daarbij een groot 
gedeelte der in de steenkolen voorhandenc wa
terstof geoxydeerd, d. i . water gevormd, dat 
het omzettings en verwerings proces alweder 
helpt bespoedigen. 

Hel hout, dat zooals het beuken brandhout 
in Duitschland , in het najaar of in den winter 
geveld, tot aan den zomer in de opene lucht 
blijft l iggen, ondergaat eene verandering, die 
men met den naam van stokkerigheid bestem
pelt. Het verwarmingsvermogen is dau niet 
weinig verminderd , en het hout brandt dau niet 
veel minder vlam. Wordt het iu blokjes ge
zaagd en deze op eene droge plaats bewaard, 
dan behoeft men voor dat stokkerig worden niet 
te vreezen. 

De verwering, en dus de vermindering der 
waaide van steenkolen is te voorkomen, door 
die in niet al te groote huupru. en vooral on
der dak te bewaren , en waai' groote massa's 
moeten worden geborgen, zoogenaamde lucht
kokers met gaten doorboord, dwars door de 
lioopcu te plaatsen. Vooral voor gasfabrieken 
blijkt deze maatregel nuttig te zijn, daar de pio 
ductie van lichtgas uit versrho of goed bewaarde 
steenkolen soms meer dan ' l 3 grooter is dan 

uit verweerde. Dat dc steenkolen zoo droo 
mogelijk moeten worden opgeborgen, spreekt na 
het medegedeelde wel van zelve. 

In Engeland is sedert 1805 eene coal-pre-
serving-coinpanij (Maatschappij ter bewaring 
van steenkolen) werkzaam ; zij tracht haar doel 
zoowel door mechanische als door chemische 
middelen te bereiken , en geeft aanvankelijk goede 
resultaten. 

(Naar Dinglers l'olijl. Journal.) 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
Te Berlijn is een prachtig chemisch laborato

rium iu aanbouw, dat zijne voltooiing nadert. 
Deze inrichting zal nog ruimer en volkomenel 
ziju dau het beroemde laboratorium te Bonn en . 
zoo als wel van zelf spreekt, strekken ten dienste 
der Berlijnsche universiteit. De uitgaven vooi 
het gebouw zullen ongeveer 205,000 Pr. thaler 
beloopen , waarvan 30,000 nau den iiiwendigcn 
bouw en de tneubelering zullen worden besteed 

— iu de jongste vergadering van het Noord-Duit-
sehe spoorwegverbond is het besluit genomen om 
in den volgenden winter, tot proef, tusschen 
Keulen en Berlijn, eiken dag eeu sneltrein te 
doen loopen, waarvan de wagens door stoomhui-
zen worden verwarmd. 

— De Amerikaansche centraal-spoorweg naar 
de Stille Zuidzee (Central Pacilie Railroad) is 
over eene lengte van 10 mijlen, —het gedeelte 
namelijk, dat gelegen is in de sneeuwstreek , — 
met een dak beschut. De directie is voornemens 
al de gedeelten van den weg, die het meest 
aan sneeuwstormen bloot staan . op dezelfde wijze 
te overdekken. 

— Behalve de spoorwegbrug over de Niagara, 
die reeds sedert 1855 bestaat en nog hecht en 
sterk is, maken de Yankees eene tweede brug 
over de watervallen. Voor de leverantie van at 
de daartoe noodige materialen zijn reeds de con
tracten geteekeud, behalve voor het IJzerdraad; 
de boofd-ingenieur denkt dit materieel in Europa 
aan te koopen. en gaat eerstdaags op reis. De 
torens , die de ijzei draad-kabels zullen dragen, 
zullen 105 voet hoog zijn; de spanning, d. i . de 
opening van oever tot oever, 1250 Eng. voet en 
de hoogte boven water 175 voet. Deze nieuwe 
brug zal voor het verkeer van voetgangers en 
gewone rijtuigen bestemd zijn , en moet een dei-
fraaiste en bechtste werken van dien aard in ge
heel Amerika worden. Men verzekert dat de to
rens iu October a. s. gereed en de geheele brug 
in het voorjaar van 1808 voltooid zullen zijn. 

— Als ér van groote bruggen over rivieren ten 
dienste van spoorwegen sprake is, dan voorzeker 
mogen wij Nederlanders een woordje, maar toch 
een zeer bescheiden woordje medeprateii. Kuilen
burg, Bommel, Katerveer en Westervoort, toonen 
reeds, of toonen weldra, zeer interessante werken 
van dien aard, maar bij hetgeen in Amerika ge
bouwd wordt, zinken ze in de schaduw. 

— De nieuwe spoorwegbrug te Louisville, inden 
staat Kentucky (Vereenigde Staten van Amerika), 
za l , geheel voltooid zijnde , 5220 Eng. voeten 
lang zijn (1 Eng. voet is 0,305 e l ; de grootste 
opening zal 300 voeten spanning hebben (de 
grootste opening te Kuilenburg is 150 voet). Het 
laagste punt van den legger over die opening is 
00 voet boven laag water, terwijl de hoogst be
kende waterstand der rivier 44 voet boven laag 
water toekende, latende het alzoo nog eene ruimte 
van 52 voeten over. 

— Te Parijs is thans iu de line de la Victoire 
eene synagoge in aanbouw, die bijna zoo groot 
zal zijn als de cathediaal van Parijs. Dat gebouw 
zal — zoo schrijft een der bladen — in vele op
zichten overeenkomen met den beroemden tempel 
vau Salomo te Jeruzalem, die door Titus werd 
verwoest. 

— Dezer dagen is te Lyon de eerste proef geno
men met de stoom-omnibussen, die, gelijk bekend 
is , zonder behulp van rails zich door de straten 
bewegen. Twee omnibussen door eene locomotief 
van acht ol' tien paardenkrachten getrokken, door
kruisten gedurende een paar uren lang de stad 
in alle richtingen onder toejuiching van de talrijke 
menigte, die er getuige van was, terwijl de rij
tuigen die dezen trein ontmoetten , behoorlijk wer
den gemeden en van de vele paarden slechts twee 
eenigszins schichtig werden. Alles ging goed tot 
aan de kade bij de brug dc la Ouillotière, die 
eeue vrij sterke helling heeft, lie wielen grepen 
niet in deu rotsgrond en men moest aarde strooien 

om den trein in beweging te houden. Erger 
evenwel was het gesteld aan de overzijde der 
brug; ook daar hielden de wielen niet in den 
grond, zij schoven over deu gladden bodem voort; 
de machinist trachtte vruchteloos den gang te 
stuiten : de locomotief werd door de twee omni
bussen opgestuwd cn op een oogenblik dreigden 
de drie voertuigen in de Rhóne te .storten van 
eene hoogte van vijftien ellen. Een kreet van 
ontzetting ging onder de menigte op, — toen ge
lukkig de eerste omnibus stuitte op eene rollaag 
naast de brug juist toen zij recht op de rivier 
aanrolde. Eene el verder waren de drie wagens 
naar beneden gestort. Thans bleven zij in den 
vorm van cene Z op den weg staan en de vijftig 
personen, die in de omnibussen zaten, waren ge
red. Onder die vijftig waren de nieuw benoemde 
bisschop van Oran en de voornaamste burgerlijke 
autoriteiten. 

— De Monileur behelst een keizerlijk besluit 
van 10 Sept. j . l . , bepalende dat zal worden over
gegaan tot uitvoering van het plan ter verbete
ring der haven van Grevelingcn, op Frankrijks 
noordwestkust, hetwelk na veeljarig overleg met 
goedkeuring van de ministeriën van oorlog en 
marine was ontworpen. De kosten van dat werk 
worden geraamd op 788,000 franken. 

I U N N E N L A N 1). 

Naar men zegt is door eenige ingezetenen 
van Zwolle, Kampen en Almelo concessie aange
vraagd voor het maken van een spoorweg tus
schen Zwolle en Almelo. 

— Volgens het Utrechtsen Dagblad, zullen van 
de 04 personen, die dezer dagen te's-Gravenhage 
ziju geëxamineerd voor de betrekking van rijks-
opzichter, binnen den tijd van twee jaren 24 
worden geplaatst. 

Amsterdam. Als een bewijs hoe enkele der 
nieuwe ondernemingen hier loopen, moge de na
volgende standprijzen barer aandeelen dienen : 

AandceleiiNoderl. Bouwmaatschappij 63 i i 05» 
algemeene 53%%. 

» An.stelliótel-maatschappij 30'/, i i44 : l . . . 
•• Paleis van Volksvlijt . . .14 a ! 7 ' j 
« Landbouw- en landontg-. 

maatschappij 33'/, a 35. 
» Zweinsch.en Badinrichting 10%. 

1' Nederl. stroovleehterij/'1. 
Tot heil des volks. . . . 4 2 " , . 

Veiling van 2 October 1807. 
— De afdeeling Amsterdam der Maatschappij 

tot bevordering der bouwkunst opende den 4"'" 
October hare wintel-werkzaamheden met eene 
vergadering in de Eensgezindheid, waarin ter 
vervulling der vacature bij het bestuur ontstaan, 
de heer P. J. II. Cuypers als zoodanig werd ge
kozen. Het voorstel van het bestuur lot benoe
ming van den beer .1. | | . Masclihaupt Jr. tot ho
norair lid als erkenning voor de door hem zoo 
verdienstelijk geschilderde portretten van de Keii-
ser en J. vau Cainpen . deed algemeen genoegen. 

Na de aanneming van een drietal leden, werd 
uaar aanleiding van het voorstel in eene vorige 
vergadering gedaan, eene commissie benoemd, 
bestaande in de heeren Lel iman, Cuypers, Re-
deker Bisdom, J. Smit eu Jobs. Hilman, ' ten 
einde een rapport uit te brengen over het'door 
het dagelijksch bestuur voorgestelde plan tot uit
breiding der stad Amsterdam. De vier eerstge
noemde heeren aanvaardden hunne benoeming, 
terwijl de heer Hilman, als afwezig zijnde, van 
die opdracht kennis zou worden gegeven* 

Hierna werden weder twee candidaten als leden 
voorgesteld, waarover in de volgende vergadering 
zal worden beslist. 

Vervolgens werden door den voorzitter ter be
zichtiging gesteld: verschillende door hem uitge
voerde en in aanbouw zijnde ontwerpen , waar
over eenige discussiën plaats hadden. 

Een voorstel van den voorzitter om uit de kas 
der afdeeling eene bijdrage in geld te verstrek
ken als subsidie voor het zenden vau Amsterdam
sche werklieden naar de wereldtentoonstelling in 
Parijs, werd met groote meerderheid verworpen. 

Nadat nog eenige voorstellen ter tafel waren 
gebracht, sloot de voorzitter ten ruim 10 ure 
de vergadering. 

— Met belangstelling vernemen wij dat in de 
erleden week door de Nederlandsche bouwmaat

schappij «''ii terrein van 1500 vierk. Ned. ellen 
grootte , is verkocht geworden aan bestuurderen 
van het Blinden-Instituut alhier, om op bedoeld 
terrein een gebouw voor volwassen blinden opte-
richten. Bedoeld terrein is gelegen in de buiten
buurt, tusschen de Utrechtsche-en Weteringpoor-

ten, nabij de Oosterlaan. Wel een bewijs te 
meer, zoo er nog bewijzen noodig waren, dat de 
buitenzijde der stad de blaam van ongezondheid 
niet verdient, en dit bewijs wordt nog sterker. 
als men in aanmerking neemt, dat de hoogleeraar 
J. van Oeiuis, medebestuurder van het Blinden
instituut, zeker niet tot dezen aankoop voor 
dat doel zou hebben medegewerkt, ware hij niet 
overtuigd, dat, zonder de minste vrees voorden 
gezondheidstoestand . op die terreinen kan ge
bouwd worden. 

Rotterdam. Het standbeeld van Van Mogen-
dorp is den 8"'" dezer alhier aangekomen, en met 
goed gevolg op het voetstuk geplaatst. 

Groningen, 3 Oct. Van wel onderrichte 
zijde zijn wij in staat gesteld mede te deelen . 
dat de verzakkingen in den spoorweg Gronin
gen—Winschoten nabij het Drentsche Diep, 
waarvan wij vroeger melding hebben gemaakt, 
grootendeels schijnen te zijn tot staan gekomen , 
zoodat dau ook de aardebaau voor dit gedeelte 
nagenoeg tot de vereischte hoogte is opgewerkt 
en dagelijks door de locomotief wordt bereden. 
terwijl aan de zuidzijde van genoemd Diep tol 
heden geene verzakkingen zijn waargenomen. 
Dat er echter onder deze omstandigheden geen 
hoop bestaal de lijn Groningen-Winschoten iu 
1807 geopend te zien, zal wel voor ieder duide
lijk zi jn, die weet, dat door de inoeiclijkheden 
aan het Drentsche Diep ondervonden, veel tijd 
is verloren gegaan, terwijl bovendien de l eve 
ring der nog benoodigde draaibruggen zeer is 
vertraagd. (Gron. Cl.) 

Woivega, 8 October. Tot aanvulling van bel 
kort verslag, voorkomende in l)c Opmerker van 
den ~>ic" dezer, omtrent de werkzaamheden dei 
doorgraving van den Wuhlberg, nabij Steenwijk, 
in den spoorweg Meppel—Heerenveen, dienen de 
volgende bijzonderheden , die wij oiitlceiion aan 
een schrijven van een deskundige, die dezer dagen 
de werken bezocht. Door de op deze wijze ver
kregen inlichtingen zijn wij in de gelegenheid, 
een meer volledig verslag omtrent die werken te 
geven. 

Met uitzondering van enkele geringe zandadereii, 
bestaat de berg uit zeer zware leem, waarin eene 
menigte grootore en kleinere steenen van ver
schillende vormen en gebulte worden aangetroffen. 
He bovenste laan , ter dikte van ongev 10 
i l i i i in . bestaat uit zanderige teelaarde. 

Dc ingraving heeft eeue totale lengte van onge
veer 2000 el bij eene grootste diepte van nage
noeg 10 e l , en is nu over ruim de halve lengte 
gereed; het overige gedeelte is zoover gevorderd, 
dat men berekent de geheele voltooiing nog onge
veer 3 ii 4 weken zal vorderen. 

Reeds hij den aanvang der werken stuitte men 
op de moeielijkheid om den grond los te krijgen . 
waartoe niets onbeproefd werd gelaten, totdat 
men eindelijk besloot, zijne toevlucht te nemen 
tot het gebruik van ploegen. 

Bij de eerste proefneming daarmede , bleek bet 
al dadelijk , dat de gewone ploeg in dezen bijzon
der harden cn taaien met steen doormengden grond 
geen dienst kon doen, waarop men besloot zwaar
dere ploegen met stalen punten te doen vervaar
digen. De hiermede verkregen uitkomsten waren 
gunstiger, zoodat men sedert met die ploegen 
den grond loswoelt; elke ploeg wordt door vier 
paarden getrokken. De losgemaakte grond wordt 
door arbeiders op waggons geladen en voor het 
nieerendeel op ongeveer drie uur afstand ver
voerd , om de baan in de plassen , (uitgevcende 
gronden) nabij deze plaats, te maken. Tot dit 
vervoer zijn geregeld drie locomotieven in dienst. 

Wij kunnen niet ontkennen dat deze werken 
interessant zijn te noemen en een uitstapje daar
heen werkelijk wel beloond wordt. De eenvou
dige, doch door hare vormen sierlijke brug voor 
het publick verkeer, over de ingraving aangelegd , 
vormt met bet landschap een eigenaardig geheel. 

I N G E Z O N D K N . 

Mijnheer dc Redacteur '. 
Uw blad van 28 Sept. 1.1., n". 3 9 . breekt bet 

stilzwijgen af, in de besproken aangelegenheid 
'van het opzicht over de landsgebouwen. 

Met groote blijdschap vernam ik het bericht, 
dat eerlang cene definitieve regeling van liet 
beheer over de Rijksgebouwen zou volgen. 

Ten overvloede las ik de over en weer over 
dat onderwerp gevoerde polemiek tusschen de 
heeren A + B — C ' , X cn .1. 1'. Metzelaar met 
aandacht en onpartijdigheid over. en moet ik 
bekennen, dat de denkbeelden van de eerstge
noemde schrijvers mij het best blijven aanstaan. 

Niettemin geloof ik , dat eenige meerdere be
knoptheid zeer wenschelijk zou zijn. 

Wanneer de minister van binnenlandsche za
ken , een man toegerust met een helder verstand 
cn een diep doorzicht, zich kon vcreonigen niet 
de voordracht aan Z. M. den Koning eener 
Rijks-bouwcommissie. bestaande uit drie bouw
meesters van beroep voor de nieuwe construc
tion, een werktuigkundige voor liet mechanisch 
gehalte in deze en een oudheidkenner voor de 
restauratie van oude gebouweu , dan zou mijns 
inzien; aan veler wensch zijn te voldoen, mits 
de le benoemen mannen van algemeen erkende 
bekwaamheid waren, en daarvan op bet ruime 
veld der bouwkunst blijken hadden gegeven. 

Zonder genegen te zijn, namen te noemen , 
durven wij toch Zijner Excellentie Heemskerk 
herinneren aau de tentoonstelling van bouwkun
dige teekeningen en kunstvoorwerpen. die hij 
naar wij vernemen iu persoon en — incognito 
zeer huigen tijd en met de meeste belangstelling 
beeft bezocht. 

Wie daar de koningen warén, zal Zijne Excel
lentie wel hebben opgemerkt, of Z. Kxc. bij in-
loniialie kunnen blijken. Zelfs is De Opmerker 
i i " . 3 4 van dit jaar, iu deze een zeer uitmun
tenden gids. 

Ongetwijfeld beeft deze tentoonstelling baar 
veelzijdig nut gehad . en kan het niet anders 
ol' vele dor inzenders zullen vroeg of laat hel 
voordeel ondervinden , dat zij wegens hunnen 
arbeid en ontwerpen verdienen. 

Onze wensch is die van zeer velen , name
lijk dat hel hoofdtoezicht over de Rijksgebou
wen iu deskundige banden konie. 

Hoe bijzonder ingenomen met den waterbouw
kundige men ook zijn moge , bij is geen civiel 
bouwmeester, en beeft van die kunst geene ge
zette studie gemaakt. Om die reden vertrouwen 
wij , dal geen ingenieur \ mi den waterstaat 
in aanmerking zal komen voor de Rijksbetrek
k ing , die sedert Juli l . l . vaceert, en die wij na 
derzelver opheffing, hoe eerder hoe beter, op 
nieuw wenschen ingesteld te zien iu den vorm, 
die wij hierboven aangaven . en de vrijheid na-
m. ' i i , aan de heeren A H l — C te ontleenen. 

Wij hopen dat de minister zich niet zal doen 
afschrikken tol het instellen eener blijvende 
tïijks-bouwcoi issie. — Al viel het eerste werk 
van de heeren Rose, Metzelaar eu Godefroy, 
blijkens Dc Opmerker vau 28 Sept. l . l . , zoo 
bitter ongunstig uit, dat het hun tol weinig 
aanbeveling strekt, er zijn voorbeelden le noe
men, waar deskundigen als commissie vereenigd , 
zeer gunstig en tot algemeen genoegen , met bun 
werk zijn geslaagd. 

Wij vertrouwen dat de minister ziju eigen 
oordeel zal volgen, en zich niet zal doen inlliicu-
ceeren door onbevoegden, te meer omdat de 
zaak en de benoeming van bet hoogste gewicht 
is voor de bouwkunst en bet rijk der Nederlan
den. 

Ik heb de eer te zijn : 
UEd. Dw. Dienaar, 

N. J. L. 

Aan dc Redactie'. 

Te elfder ure maken sommige commission in 
steden van Nederland zich bereid , liefdegaven 
in te zamelen, om voor het bedrag daarvan eenige 
werklieden naar Parijs te zenden. 

't Schijnt dat lang vergeten en afgehandelde 
pla u plotseling wéér zijn aangegrepen . om tc 
toonen , hoe vlug men in Nederland is , en boe 
goed men liet toch niet den werkman en de nij
verheid meent. 

Sommigen trachten den werkman , zooals zij dal 
noemen, overal en altijd en eeuwig le verhellen, 
en vergeten, dal die verheffing, als zij bij monde, 
ongevraagd en zonder onderscheid geschiedt, bel 
ellendigst blijk van achting is, dal meu zijnsge
lijken of minderen geven kan. 

Anderen slaan op hel aanbeeld van beschaving 
en onderwijs, en verklaren. dat de werkman 
eerst dan zijne juiste plaats in de groote maat
schappij zal ingenomen hebben , zoodra hij tot de 
overtuiging is gekomen , dat een domoor aan
spraak beeft op niets anders dan oorvijgen, en 
hij moet loeren denken en werken om dieteont-
loopen. 

Nog anderen zeggen in navolging van dc Kn-
gelsclien : «God helpt wie zich zelf helpt", en 
achten het eene vernedering, dat bij elke omstan
digheid voor den nijveri'ii werkman geld wordt 
gevraagd, eu bij , onder bet presidium van dezen 
of genen belangstellenden protector of commissie, 
zal mogen zien, hooren en zwijgen. 

Ik behoor bij de Engelsche theorie , en keur 
al dat besehermen cn verhellen, al dat bedelen 
cn te elfder ure aankomen, af. Ik doe dat niet 
uit principe ol' eenzijdigheid , maar op grond van 
alle goede boeken en schrijvers over de staats
huishoudkunde en hare groote beginsels. En 
toch zie ik mannen opstaan, die mijne gedach
ten volkomen deelen, en zich aan hel hoofd eener 
wei'kiuans-karavaaii stellen, die uit Nederland 
naar Frankrijk zal trekken, om te Parijs de ten
toonstelling te bezoeken. 

Enkele van die commission (o. a die te Am
sterdam) hebben do bepaling gemaakt, dat de 
werkman zelf een deel der onkosten moet dragen ; 
vreemde manier van bescherming. Voor de heen
reis zal de werkman voor eigen geld kunnen rei
zen , en de terugtocht zal hij uit giften heel of 
hall' kunnen ondernemen. 

De gehuwde man wordt zoogoed als uitgeslo
ten: hij kau geen dag ziju loon missen en nog 
veel minder overgaren om eene zoo lange pleizier-
reis le gaan doen. Er zijn in Nederland, gelijk 
overal elders, allerlei soorten van werklui. Niet 
weinigen van de beste hunner, hetzij gehuwd ol 
niet, hebben eeu goed geplaatst en fijn eergevoel, 
dal bun tot eer strekt en staande houdt. Zou 
zoodanig1 werkman zich voor eene commissie bui
gen, om uit haar kas, (neen, uiet baar kas , 
maar voor het geld dat zij beheert), en onder 
baar opzicht, ecu reisje te doen? 

Kr zijn ook werklieden, die gaarne overal bij 
zijn, wat zoo min mogelijk kost. en waar zij zoo
veel mogelijk pret kunnen maken. Zou de boele 
of halve of kwart reis naar de wereldtentoonstel
ling een zoodanige baten .' Wie zal er dan been 
willen of naar toe moeten .' Die de commission 
zullen uitzoekeu. Die keuze zal vreeselijke afgunst 
opwekken, als de inzameling goed alloopt. 

Ook bier wéér verbrokkeling van kracht, plan 
en uitvoering. Was er in Nederland eene maand 
of wat vroeger, een generaal comité gevormd , 
onder bescherming en hulp van de Hooge Regee
ring, dan was er voor den werkman minder kna
ging aau verbonden geweest , onder geleide van 
zoodanig comité een dag ol' wat uitspanning te 
genieten. Thans zullen die zendingen "in der 
kosten wille, uiterst weinig le beteekenen hebben. 
Wie zal die werklieden le l'arijs en op de expo
sitie, van ochtend tot avond, met algemeene 
kennis van zaken kunnen en willen rondleiden .' 
Wie zal bun van alles bet fijne vertellen.' De 
Fransche politic-agenten of de keizerlijke com
missie.' Prof. Baiiinliaiier of de lieer Wittering.' 
De huisbaas of een der commissieleden? Wie zul
len hunne gidsen zijn.' Wij doen deze vragen, 
omdat wereldtentoonstellingen zonder gidsen of 
wetenschappelijke kennis, weinig of geen nut kun
nen afwerpen, bet allerminst voor den werkman, 
die de landtaal niet spreekt, zeer dikwijls zonder 
bepaald doelwit ol' diepe kennis, enkel als nieuws
gierige kijkt, en in zijn vak, op rijpen leeftijd 
zijnde, iu den regel weinig meer wil loeien. En 
voor den werkman wordeu giften gevraagd en 
lijsten rondgedragen.' Waarom niet eerst voor 
zijne beschaving of het onderwijs van zijne kin
deren ? 

O. P. H A N S Z E N . 

Varia. 
Ongelukken in Fabrieken. Er is , zooals 

men weet, misschien geene fabriekstad, waarde 
arbeidgevers zich aau bet welzijn van den arbei
der meer laten gelegen liggen dan Muhlhausen , 
in den Elzas. He arbeiderswoningen, hei open
baar onderwijs, de arbeiders-bibliotheken en zoo 
vele andere instellingen, die deze stad bezit . be
wijzen dal de daar gevestigde fabrikanten niet 
\au meening zijn, met het werkvolk, als bun 
loon uitbetaald i s , niet meer te maken te heb
ben Thans kunnen wij een nieuwen maatregel 
vermelden, waarvan Muhlhausen weder zich te 
recht zal mogen beroemen het voorbeeld te heb
ben gegeven : bet is cene vereeniging der voor
naamste industrïeelen . ten doel hebbende om 
zooveel mogelijk bet plaats grijpen van ongeluk
ken iu de fabrieken te voorkomen. En niet alleen 
dat uien het over het oprichten eener zoodanige ver
eeniging reeds eens geworden is, neen, zooals 
men van den doorzettenden geest dezer model
stad verwachten kau , de statuten zijn onmiddel
lijk opgemaakt , vastgesteld en door 22 naamtee-
keningeu bekrachtigd. Daaronder natuurlijk man
nen als Dolll'us, Mieg , Koecblin, Scliluuiberger, 
enz. . die altoos de eersten zijn en 400,400 spoe
len , 3310 weefstoelen eu 02 pletdrukiiiacbines 
vertegenwoordigen. 
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Ziellier iets naders omtrent de inrichting van 
dat nieuwe lichaam. 

Het duel der vereenigin 
van alle ongelukken in 
een zorgvuldig opzicht . 
behoedmiddelen aan de 

is alzoo het voorkomen 
fabrieken , die óf door 

of door geschikte voor-
machineriSn , óf door 

doeltreffende fabriek reglementen kunnen vermeden 
worden. Tie vereeniging bepaalt zich voorloopig 
alleen tot Muhlhauscu en naasten omtrek, zich 
eene ruimere uitbreiding van haren werkkring 
naar gelang der uitkomsten van haren eersten 
proeftijd voorbehoudende. Vergaderingen hebben 
plaats zoodra een lid dit verlangt : minstens 
echter eenmaal in het jaar , en iu het eerste jaar 
minstens driemaal. Besluiten worden genomen 
met betrekkelijke meerderheid. Pe aangeboden 
medewerking dei mechanische afdeeling van de 
ter plaatse gevestigde Société industrielle is dank
baar aangenomen. De Vereeniging benoemt een 
Secretaris, die iu de vergaderingen presideert, 
een adsistent-seeretaris en een bezoldigden in
specteur, die de fabrieken bezoeken en zijne aan
dacht op alle zaken vestige t , welke tot het 
voorkomen van ongelukken kunnen leiden. De 
inspecteur verbindt zich op zijne eer, de fabrie
ken alleen onder geleide van den chef of iemand 
van zijnentwege te bezoeken en zich niet geene 
onderzoekingen in te laten , die niet tot eene 
bescheidene uitvoering zijner taak vercischt wor
den. Hij teekent zijne waarnemingen in een re
gister aan, dat niet publiek gemaakt wordt , 
maai- voor ieder lid der vereeniging toegankelijk 
is. Hij houdt aanteekening van alle ongelukken, 
die ter zijner- kennis komen, en is verplicht, na 
gehouden ruggespraak met de directeuren, werk
meesters en arbeiders een verslag in te leveren 
omtrent de middelen , ter voorkoming eener her
haling van soortgelijk voorval. In de fabrieken , 
die hij bezoekt, moet hij een geschreven rapport 
omtrent zijne bevindingen achterlaten, leder jaar 
moet hij een rapport inleveren over de meest 
geschikte voorschriften cn toestellen ter voorko
ming van ongelukken. De leden der vereeniging 
betalen in het eerste jaar 10 franken per 100 
spoelen; 0,2 frank per weefstoel en 20 franken 
per pletdrukinachine; en jaarlijks wordt deze con
tributie opnieuw vastgesteld ; met fabrieken van 
anderen aard worden bijzondere overeenkomsten 
getroffen. 

De leden moeten den inspecteur van ieder on
geluk , dat in hunne fabriek voorvalt, mededee
ling doen ; al die ongevallen worden in een bij
zonder register ingeschreven. De vereeniging 
laat door den inspecteur een handhoek voor den 
fabriekarbeider ontwerpen , waarin de voornaam
ste zekerheids-maatregelen en beveiligings-midde-
len worden opgegeven. De leden verhinden zich 
voorloopig voor drie jaren , en 0 maanden voor 
het verstrijken van dien termijn wordt overwogen 
en besloten of de vereeniging zal voortduren , ja 
of neen. 

Bij de oprichting dezer vereeniging kwam van 
zelve een ander onderwerp ter sprake, van even 
groot belang voor den fabriekheer als voor den 
fabriek-arbeider; de vraag namelijk op welke 
schadeloosstelling de werkman , wien een ongeluk 
getroffen heeft, aanspraak maken kan. Ook met de 
meest mogelijke voorzorg zullen niet alle ongeluk
ken te voorkomen zijn, vooral niet het groote 
aantal der zoodanige, die aan de onverschillig
heid der werklieden voor gevaren, grove nalatig
heid en onvoorzichtigheid moeten geweten wor
den. (In Engeland kwamen in de eerste helft van 
1800 70 ongelukken voor-, die het gevolg waren 
van «roekeloosheid der arbeiders melde machine"). 
Heeft het ongeluk echter plaats gehad , dan zal 
degeen, dien he! getroffen heeft, altijd eene 
schadevergoeding trachten te bekomen en mutu
al te dikwijls ontstaan er moeielijkheden tusschen 
l'abiiekheeren en arbeiders , zelfs processen, over 
zoodanige vergoedingen of haar- bedrag. In En
geland vooral komen zulke processen dikwerf voor; 

T'raiikrijk nemen zij in gelijke mate toe als de 
jjndustri • ziel, uitbreidt , en in Duitschland 

ze ook, wel is waar slechts bij enkele 
takkjsj van industrie aan, doch ten gevolge van 
bestaande voorzorgmaatschappijen onder dc ar-
befHyis en vair zekere wetsbepalingen minder al
gemeen. Als een scheidsgerecht in zulke geval
len heeft zich nu te Muhlhausen , onder de lei-
dïug- der Société industrielle eene «Commissie 
voor ongelukken" gevormd, wier werkkring zich 
vooreerst* tot de stad en hare naaste omgeving 
zal bepalejji. Hel kan zijne tiisschenkoiiist den 
iuurlek hei-Jen en fabriek-ai beidei s natuurlijk slechts 
si—~~U ' 

aanbieden, maar hen niet noodzaken om van 
zijne kennisneming gebruik te maken. Hel. 
scheidsgerecht bestaat voor de drie jaren uit 24 
leden, voor een derde fabriekheeren en rijks-in
genieurs, een derde fabriek-directeuis en inge
nieurs, een derde werk meesters en fabriek-ar
beiders. 

Beide deze maatregelen dienen als navolgens
waardig in ernstige overweging te worden geno
men. Zij zullen tot bevordering eener goede 
verstandhouding tusschen arbeiders en arbeidge-
vers veel kunnen bijdragen. 

(Ned. Industrieel), 

Correspondentie. 
De redactie stelt zich voor in een volgend num

mer over de toegezonden brochure «hef zegelrecht 
der dagbladen in Nederland", een enkel woord in 
het midden te brengen. 

Aanbestedingen. 

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

MaHiiitajE, 14 «<<. 
het prov. bestuur te Ten Ift'y* ure. aan het prov. bestuur te 's Hage: nether* 

stel vnn 's rijks rivierwerkeulangs dr Nieuwe en Beneden Mer
wede , behooreude tot de Merwede en killen iu de provin
ciën Zuid-Holland eu Noord-Brabant, iu drie pereeeleu. 

Ten St ure, iu het huis van nrrest te Arnhem: het leve
ren der bespanning van liet eellulair rijtuig bij de gevange
nis alduar. 

Iiii.i.lug . IA Oet. 
Ten 8 ure, in de kazerne aan het Oostplein te Rotter

dam: liet inakeu eener schietbaan. 
W o e n s d a g , I U 0 « t . 

Ten f ure, ten stadliuizc te l'trccht: het doen van eeuige 
vernieuwingen aan het gebouw Achter den Dom wijk t' no. 
580 bis. eu in te richteu tot postkantoor cn/. 

lloiHlerdaft , 17 Oct. 
Teu IO ure. ten raadhuize te Ale ij el (Limburg : het daar-

i t e ï l e n vau eenen Idezelweg, van af den provincialen kie-
zelweg nabij de kom der gemeente Meijel. naar de grens 
met Noord-Brabant, iu de richting op I>eurue, ter lengte 
vau 946 el. 

Ten 12 ure, aan het miuisterie vau biuueul. /akeu te 
'sllage: het maken vau beplantingen voor den spoorweg van 
Zwolle naar Hecrcnvecu. 

Teu 12 un;, iu de Abtlij te Middelburg: het voltooien 
der Klinkerhestrnting van den Melilkerkschen Zandweg over 
Mariekerke, laug lalt) el, met eenige daarbij behoorende 
werken. 

V r i j d a g , 1* ©f t . 
Ten lO ' / j ure, aan het gebuuw van het prov. bestuur te 

's Hertogenboseb: het gereed inakeu der aardeiibaau en het 
met mopklinkers bestraten van den weg van Baarle-Xassau 
over Alphen tot Oilze, lang 12047 el, met het bouwen van 
dc vereischte kunstwerken en het eenjarig ouderhoud van 
den nieuwen straatweg. 

Teu 12 ure, aan het lokaal vau liet pruv. bestuur te A r u 
hem : het uitvocreu vau eenige herstellingen eu vernieuwin
gen aan- en het gewoon onderhoud van de lokalen der regt-
uank en vnn het huis van arrest te Zutfeu, gedurende drie 
jareu, ingnande 1 Jan. 1868 en eindigende 31 Dee. 1870. 

I lhif ldag, 22 Oct. 
Ten 1 0 ' ( J ure, aau het gebouw van het prov. bestuur te 

's Hertogenbosch: het herstellen eu voorzien der uitgespoelde 
kanaalboerden der Zuid-Willeinsvaart, in de provincie Noord* 
Brabant, met de leverantie van de vereischte rijs- en riet-
materialen, eu het onderhoud vau deze werken tot den 
30stcn Juni 1868; in twee pereeelcn. 

In het lokaal van het departement vau niariue te's Hage: 
het bouwen van eene liehtwachtcrswouing in den Noorddijk-
poldcr bij Wclsoorden in Zeeland, allee met den aaukleve van 
dien. 

Donderdag , 24 O c l . 
Ten 12 ure, aan het ministerie vau binnenlandsche laken 

tc 's Gravenhage: het makcu vau gebouweu en verdere wer
ken op het stationsplein Zaandam, ten behoeve van deu 
spoorweg van Niciiwediep uaar Amsterdam. 

Ten 12 ure, in een der lokalen van het miuisterie van 
biuueul. zakeu te 's Hage: het maken van een voetpad langs 
den toegangweg naar het station Schagen, ten behoeve van 
den spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam. 

Zatcrdajc , 20 O c l . 
Ten 3 ure, iu de raadkamer te Haamstede; het begrinden 

en bestraten van den zandweg under Haamstede, over 32b0 
el lengte. 

MaPllMdaa; 9 » O c l . 
Teu 12 ure, in het gtii.teutchuis tc Boskoop bij Gouda: 

het bouwen van eeue li. ('. kerk met toren eu pastorie. 
Door de Directie der Ned. Itliijnspoorwcg-Maatsehappij tc 

l'trecht: het leveren vau 60,0'H) eiken dwarsliggers in acht 
pereeeleu, eu eikenhout voor 100 wissels, in tien pereeeleu. 

I londerdag , 3 1 Oct. 
Ten 12 ure, iu eeu der lokaleu vau het ministerie \au 

binnenl. zaken te Dage: hel makcu van het gedeelte, 
van deu Zuider-Maasdijk bij het fort Creveeocur tot deu 
Zuider-Diezcdijk bij 's Bosch, van den spoorweg vuu L'trecht 
uaar Boxtel. 

A f l o o p v a n aanbes t ed ingen . 

Hij dc dezer dagen door den sebout-liij-naeht, direkteiu* eu 
koiiiiiiaiitlaut der marine te Amsti rduiu, gedane aanbeste
ding van het maken cu stellen van verschillende inrichtingeu, 
noodig tot het vervoeren en oluatscn vau werktuigen in 
werkpluatscn tot putst r-inrichtingcn op 's Kijks werf, tc 
Amsterdam, waren 11 biljetten ingekomen eu bleken de 
minste inschrijvers te zijn de hh. L. .). Euthoven & C o . , 
te 'H Gravenhage, voor de som vau ƒ 4 9 . 1 5 3 , 

Op 3 Oet. te 's Hage; herbcsteding van het leggen, deu 
bovenbouw en Verdere werken voor den >poorweg vau af de 

brug Lek-Kuilenburg tot aan de brug Waal-Bommel. Miuste 
inschrijver de heer Bysmg te Rotterdam , voor ƒ 169,000. 

Op 41 Oct. te Arnhem: het aanleggen vau kribbeu op 
deu regteroever vau de rivier den Netter*Rijn tusschen dc 
steenfabriek van Bowles hij Wageningcu en het Maneswaard-
sehe veer. Minste inschrijver de heer T h . Kcmperste Wchl 
voor ƒ 17480. 

Op 5 October te Arnhem: het verrigten van aardewerken 
voor de op te riehten beetwortrlsuikerfubrick aldaar. Miuste 
inschrijver J . Verhoef voor /' 1488. 

Op 7 Oct. te 's Hage: D oor dc hoofdcommissie voor het 
nationnal gedenkteeken voor November 1813. Het zetten van 
een steiger voor den opbouw van het monument, het maken 
van twee loodsen , het afheiuen vau het terrein met het on
derhoud van dien , gedurende den bouw cn het wegbreken en 
opruimen daarvan in ntloop der werkzaam heden. Daarvoor 
waren 14 billetten van inschrijving imrekoinen, eu wus de 
minste inschrijving die van deu luer C . dc Groot sldaitr 
voor ƒ 4/00, de hoogste inschrijving was voor f 12,050. 

Op 7 Oct. tc Utrecht: het maken vau een fort op de 
Houteiisehe vlakte bij Vechten. Minst- iuselnijver de neer 
J . Boshouwer, te Dordrecht v or ƒ 569,00(1. 

Op *» Oct. tc Oorinchem: het leggen van ecu riool vnu 
ile K- ttinghrug langs den Krommen hoek en dc westzijde 
der Kalkhavcii tot aan de zoogenaamde donkere heul ouder 
dc Vischmark tc dier stede. Voor dit perceel is aannemer 
geworden de heer J . Buller JJz . , aldaur, voor ƒ 3 7 9 2 . 

Advertentiën. 

B E C K E R &, BUDDINGII 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , D E N A A N L E G 

v A N SpooiiWEUEN en O P E . N U A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

IJZERGIETERIJ 
van OPPEN & Co., Uzergieters te Maastricht, 
leveren ten spoedigste tegen zeer civiele prijzen : 
alle mogelijke Gietwerken, op bet Bouwvak 
en Maschinenvak betrekking hebbende; door 
doelmatige inrichtingen zijn zij in staat. Water
en Gasbuizen, tegen Engelsche prijzen van 
de beste kwaliteit te leveren. 

Prijsopgaven zijn te bekomen na franco inzen
ding der teekeningen met ingeschreven maten bij 
CHARLES HE.MV, Civiel Ingenieur te Rotterdam. 

TÖLKËRS & C°,~ 
Rapenburg, te A m s t e r d a m , 

A G E N T E N V A N D E 

P Ï Ï E Ï Ï i l O I R E T E - S T ö I i l l l V i L i m t i h 
te L O N D U N . 

Ransome's kunstzandsteen voor Bouw
kunstige Versieringen, B A L U S T R A D E N , K A P I -
T E E L E N , C O N S O L K N , ER1EZEN, enz.; alsmede 
V A Z E N , F O N T E I N E N , G E D E N K T E E K E N E N , 
S T A N D B E E L D E N , GRAFT E E K E N E N enz. 

Modellen zijn hij de Agenten aanwezig; teeke
ningen der voorwerpen van bestaande vormen 
worden op franco aanvraag ter bezichtiging ge
geven, en naar over te leggen teekeningen prijs 
berekend en orders uitgevoerd. 

Ransome's kiezelzuur- en calcium pre
paraten tot restauratie van verweerden HARD
STEEN enz. 

Door de verbinding dezer beide preparaten 
vormt zich onoplosbare Kiezelsure Kalk, die in 
den steen wordt opgenomen, dien verhardt en 
verder bederf weert. Is mede van toepassing 
tot herstel van G E B A K K E N S T E E N , TERRA
COTTA, K A L K - . PORTLAND-CEMENT-BEPLEIS-
T E R I N G , enz. 

De preparaten zijn kleurloos; ter bekoming 
van Steenkleuren zijn verschillende Kleurstof-
oplossingen verkrijgbaar. 

Bij MARTINIS NI.IHOFF, te s Gravenhage, e 
D. A. T H I E M E , te Arnhem, ziet het licht: 

meer bepaaldelijk beschouwd als grondstof, be
stemd tot vervaardiging van vuurmonden door 

V K . It l i l T II K I t . 
Kapitein iter Artillerie. 

Uitgegeven op last van het Departement van Oorlog. 
Roy. 8vo. 96 blz. Met 5 platen. Prijs ƒ 1 . 9 0 . 
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WEEKBLAD voor ARCHITECTED, IÏÏ&EIIEÏÏRS, EABRIKAJTEÏÏ, AMtfEMERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a o t i e v a n F . W . V A N G E N D T J ( T Z , 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURG!!, C. J. VAN DOORN, p. GR0THE, J. II. LELIMAN, U. LINSE, S. E. W. R00RDA VAN EÏSINIU, H. P. VOGEL. 

11ET DRINKWATER IN NEDERLAND 
D O O R 

W. t". H. S T A K I N G . 

Onder bovenstaanilen titel is onlangs een boekje 
verschenen, overgedrukt uil de Volksvlijt, tijd-
schrift voor nijverheid . landbouw, handel en 
scheepvaart, uitgegeven door het «Paleis voor 
Volksvlijt," te Amsterdam. 

De heer Staring bespreekt daarin de middelen 
om tot goed drinkwater- le geraken, in zoover-
die hier te lande aan te wenden zijn. 

In 1800 is door de Hooge Regeering eene 
Staats-commissie benoemd, om het drinkwater 
van die plaatsen te onderzoeken, waar de cho
lera de meeste slachtoffers heelt gemaakt , en 
zoo noodig, naar aanleiding daarvan , voorstel
len tot verbetering aan de (ieineente-Besturen 
te doen.' 

De heer Staring zegt: 
«Bij het onderzoek van het drinkwater heeft 

de Commissie eenige vaste regelen van beoor-
dccling gesteld. Zij heeft aangenomen, dat die 
wateren als drinkwater afgekeurd dienen le 
worden, welke met één ot' meer der navolgende 
gebreken belicht zijn : 

»«)• Een gehalte van meer dan één tot ander
half wichtje (gramme) vaste stof per kan (liter). 
Welke stollen dit zijn, betrekkelijk bare meerdere 
of mindere schadelijkheid , wordt natuurlijk in 
aanmerking genomen , zoodat, hij voorbeeld , in 
alle geval wateren, waarin die vaste bestaud-
deelen hoofdzakelijk uit gips bestaan, af te keu
ren zijn. 

tb). Slechte eigenschappen , die door de zin
tuigen waar te nemen ziju; zooals.- troebelheid, 
vetachtigheid, ziltigen of duiten, aardachtigen 
smaak. De regeuwatersinaak echter, die zeer 
vele stroomende en stilstaande wateren met hel 
regenwater gemeen hebben, maakt het water 
natuurlijk niet afkeurenswaardig. 

»c). Het gehalte aan bewerktuigde stollen , op 
te maken uit de kleur van het overschot, dat na 
de verdamping overblijft. 

»d). De hoeveelheid ammonia eu aanwezig 
salpeterzuur, omdat deze rechtstreeks wijzen op 
verontreiniging door rottende , dierlijke stollen." 

Bij het bespreken der middelen van goed 
drinkwater, neemt de heer Staring aan : 

o. Dat alle steden met meer dan 20,000 in
woners, kunstwaterleidingen moeten maken. 

Dat alle plaatsen met minder getal inwoners 
moeten trachten goed drinkbaar water te ver
krijgen. 

b. Door boorputten. 
e. Door het opvangen van het regenwater in 

vijvers ot' in regenbakken, alwaar het water 
zooveel doenlijk aan de verdamping is «ui
trokken. 

De heer Staring noemt eenige plaatsen op , 
waar met goed gevolg boorputten zijn gemaakt 
of wellicht nog gemaakt kur n worden ; ook 

worden eenige plaatsen genoemd, waar het 
regenwater zorgvuldig wordt verzameld, om '1 
tot drinkwater te laten dienen. 

Deze opgaven zijn van groote waarde. 
Het is algemeen bekend, dat hel drinkwater 

in Nederland iu den regel slecht is ; hierin ver
betering te brengen, is eene zaak van het grootst 
gewicht. Iedere poging daartoe , op goede gron
den steunende, verdient de belangstelling van 
het algemeen. 

Weinig gelukkig echter is de lieer Staring, 
wanneer hij de zoogenaamde kunstwaterleidin
gen bespreekt, en meer- bep.'.ald bij die voor 's-Gra
venhage en Delft. 

Het plan van den heer Staring i s , om de 
steden Rotterdam, Dell'shaven, Schiedam, Delft 
en 's-Gravenhage met eene kiinstwaterleiding te 
verbinden, waardoor bet water uit de Maas 
wordt aangevoerd door middel van een werktuig 
van ilOO paardenkracht. 

Om aan te toonen dat eenige zijner idees, 
omtrent kunstwaterleidingen niet gelukkig zijn, 
stel ik de vragen hieronder door I , II , III en 
IV aangegeven, ter beantwoording: 

I. Is de grens voor het aanleggen van kunst-
waterleidingen voor plaatsen van niet minder 
dan 20,000 inwoners juist gekozen.' 

In ons land hebben wc slechts twee water
leidingen , namelijk le Amsterdam en te Den 
Helder en Nieuwediep; deze laatste is aange
legd voor minder dan 20,000 inwoners. In bet 
buitenland heeft men in verschillende plaatsen 
kiinstwaterleidingen aangelegd, b. v. te Cette, of 
is men er nieé bezig, b. V. te Gotha, voor min
der dan 20,000 inwoners. 

De quaestie wordt in hoofdzaak geheel beheerscht 
door de ligging der plaats teu opzichte der prise 
d'eau, de uitgebreidheid der plaats en de meer
dere of mindere gegoedheid der inwoners. 

.Met een paar woorden is die grens niet te bepalen. 
Ik ben van gevoelen, dat hier te lande ver

scheidene steden met minder dan 20000 inwoners 
met goed gevolg kunstwaterleidingen zullen aan
leggen , zoodra de inwoners van het nadeel van 
hun slecht drinkwater- en van het voordeel van 
goed drinkwater overtuigd zijn. 

II. Is de hoedanigheid van het duinwater van 
dien aard , dat 's-Gravenhage en Delft niet gerust
heid zich de groote opolliriiigen mogen getroos
ten tot het aanvoeren van dit water- door kunst-
leidingen, en is dit ook het geval met het Maas
water .' 

Gedeeltelijk kunnen de kunstwaterleidingen 
hier te lande hun water verkrijgen óf uit de 
duinen 6f uit de rivieren. 

De mij bekende geleerden, welke over het water 
geschreven hebben, met mime de hooglceraar 
Von Bauinhauer, dr. T. C. Winkler , dr. Staring 
en dr. Vogelsang komen allen lot de erkenning, 
dal het duinwater goed , zelfs uitmuntend drink
water is. Niet allen zijn het eens over het water 
onzer beneden-rivieren. 

De heer Von Baumbaiiei beeft iu 1854 schei
kundige analyses bekend gemaakt vau het duin
water en het zoogenaamde schuitwater, dat toen 
iu Amsterdam gebruikt en gehaald werd uit de 
Vecht te Weesp, De vergelijking was zeer ten 
nadeele vau het schuitwater. De heer Von Bauin
hauer zeide : 

oHet nu onderzochte water zoude, indien het 
aan mijn oordeel onderworpen ware geweest, 
bepaald zijn afgekeurd." 

In «Ons drinkwater en onze duinen door dr. 
T. C. Winkler" wordt op bladz. 20 meegedeeld , 
dat bet algemeen bekend is , dat men te Rotter
dam diarrhee krijgt door het drinken van het 
rauwe rivierwater, en dr. Staring zegt in zijn 
boekje, «liet drinkwater in Nederland" op bladz. 
23, dal geen scheikundige, noch dokter zich zal 
verantwoordelijk willen stellen voor het verliezen 
dier purgeerende eigenschappen van het Maaswa
ter, wanneer dit te Delft en te 's-Gravenhage 
genuttigd zal worden , ook, nadat het, behoorlijk 
bezonken cn gefiltreerd, zal zijn overgebracht. 

Men ziet alzoo, dat de hoedanigheid van het duin
water- ver te verkiezen is boven Maaswater; het 
eene geeft zekerheid , het andere laat onzekerheid. 

'Tot troost zegt de heer Staring: »te 's-Gra
venhage en te Delft zal men wel aan dat Maas
water wennen, evenals le Rotterdam, Dordrecht 
enz." 

doch men kan vragen, in hoeveel tijd en met 
opoffering van wie en wat? en ook tijdens er 
cholera heerscht 

Die vraag zal wel moeielijk ziju op te lossen. 
Even moeielijk bijna is het nemen eener vol
doende proef. 

En toch zou het zaak zijn , om eerst het Maas
water op groote schaal te filtreereu en het dan 
met schuiten te laten aanvoeren naar 's-Graven
hage en Delft, ten einde het daar aan de inwo
ners te laten nuttigen, om dan waar te nemen 
welke de gevolgen er van zijn : doch ik geloof, 
dat de inwoners voor zulk eene proef zouden be
danken ; men kan dit uu noemen vooroordeel ; 
men mag 't ook noemen voorzichtigheid en het 
tegenovergestelde te doen , dus eene Maaswaterlei
ding te maken zonder proef, zou men den naam 
van lichtzinnigheid kunnen geven. 

Het is toch bekend dat er personen zijn, niet 
te Rotterdam opgevoed , doch daar op zekeren 
leeftijd met der woon gevestigd, die onophoudelijk 
aan diarrhee lijden. 

Het maken van waterleidingen naar "s-Grijveii-
hage en Delft, gevoed door Maaswater, geeft, wat 
de hoedanigheid van het water betreft, zooveel 
de geleerden er thans van hebben gelegd, geen 
voldoende waarborg tot welslagen, terwijl die 
wil bij het duinwater bestaat. 

Ook is het nog onzeker, welke invloed de 
doorgraving van den hoek van Holland op het 
Maaswater even boven Kralingen zal hebben. 

III. Wat is het hoofddoel eener waterleiding 
in ons land .' Is dit het aanvoeren van goej 
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drinkwater, of van spoelwater, of water tot het 
drijven von werktuigen? 

Ik geloot', dat 'Ie meesten der gebruikers van 
het water als uit één mond /uilen uitroepen: 
het hoofddoel is goed drinkwater te verkrijgen; 
onze pompon geven spoelwater in overvloed, en 
hij, die werktuigen wil drijven, kan daartoe stoom
kracht tér zijner beschikking krijgen van ieder 
vermogen. 

Tot doorspoeling van de straat riolen der steden 
is toch het aangevoerde Maaswater ook niet toe
reikend , en daarvoor zijn ook de riolen niet i n 
gericht en zal het zoo noodig verhang niet zon
der andere kunstmiddelen worden verkregen. 

Drinkwater is dus het hoofddoel en moet dit 
blijven. 

IV. Kan men redelijker wijze verwachten, dat 
er genoegzaam duinwater kan aangevoerd worden 
voor drinkwater en huishoudelijk gebruik iu de 
steden 's-Gravenhage en Delft? 

De heer .Staring stelt, dat eene waterleiding 
1'iO kan per inwoner moet kunnen leveren. 

Hoe is men tot dat cijfer gekomen? 
Men beeft opgaven gezien, waaruit blijkt dat 

te Glasgow 113 , te Hamburg 128, te Bor
deaux 170, te Dyon 300 , te Marseille 470, te 
New-York 503 kan daags per hoofd gebruikt 
worden; dat men te Parijs bezig is 150 kan, en 
eene onderneming te Londen er op bedacht is, 
om 170 kau daags per persoon te leveren. Eene 
iler hoofdredenen waarom deze onderneming Lon
den van water wi l voorzien uit ver afgelegen 
streken is , omdat 0 maatschappijen een gedeelte 
van het jaar in Londen slecht drinkwater uit de 
Theems en uit de nabijheid van Londen leveren. 

Naast diezelfde opgaven kau men vinden, dat 
geleverd worden per hoofd tc: 

Metz 20—25, te S'.-Etienne 20—25, te Angou-
lème 35—40, tc Havre 40—45, tc Clermont 
;,0—55 , le Montpellier 50—00 , te Toulouse 
02—78, te Altona 25, te Home (oudj 1084, tc 
Itonie (nieuw) 1105, te Edinburg 50 , te Con-
stantinopel 20 , te Bio Janeiro 0 kan daags. 

Zuoals bekend is, levert men te Amsterdam 
24 a 30 kan per hoofd cn per dag. 

Wanneer men nu toch water wil leveren voor 
alle doeleinden, dan kan men ook stellen, dat de 
waterleiding moet kunnen leveren 300 of 500 of 
1000 kan daags per hoofd, in plaats van 120 
kan. Een maximum is dan niet juist te bepalen. 

Eene andere zaak is 't na te gaan, hoeveel 
water daags per hoofd moet geleverd worden, 
om te voldoen aan de wezenlijk bestaande be
hoeften. 

Volgens den heer Staring (zie bladz. 5 van zijn 
bovengemeld boekje) is tot drank en spijsbereiding 
daags per hoofd noodig 10 kan ; volgens Or. 
Winkler bedraagt dit 9 kan. Dit is de minimum 
hoeveelheid, waaraan voldaan moet worden. 

A l het overige kan dienen tot wasschen cn 
spoelen. 

Hoeveel water zal nu in verschillende tijden 
uit de duinen tusschen Scheveningcn cn den Was-
senaarschen slag, die bestemd kunnen worden 
lot prise deun voor de waterleiding naar 's-Gra
venhage en Delft , kunnen geleverd worden ? Men 
raadplege hiertoe het «Itapport over dc aanvragen 
naar de concessie voor het aanvoeren van drink
water te 's-Gravenhage van den Geneiaal-Majoor 
Ingenieur .1. P. Delprat niet de daarbij behoorende 
bescheiden. 

Men zal in een der bescheiden vinden, dat in 
de droogste tijden 34 , in gewone tijden gemiddeld 
48 en zelfs in nattere tijden tot 88 kan per hoofd 
daags zal kunnen geleverd worden. 

Volgens het gevoelen van den heer Delprat, 
gebaseerd op den afvoer der Ainstcrdarnsche wa
terleiding, zullen uit de duinen tusschen Scheve
ningcn en den Wassenaarscheii slag 6 0 0 0 ii 7000 
kub. el daags te trekken zijn, dus bijna 00 a 70 
kan per hoofd der ruim 100,000 inwoners van 
s-Gravenhage en Delft. 

Op bladz. 22 van zijn boekje zegt de heer 
Staring, dat uit die duinen dagelijks niet meer 
dan 34 kan per hoofd kau worden aangevoerd; 
dit is onjuist, omdat de heer Staring het minimum 
van 34 kan , dus de uitzondering, als regel heeft 
aangenomen. Bij eene goede cn billijke redenee
ring past dit uiet. 

De uitspraken van den heer Staring over de 
kosten der waterleidingen zijn niet grondig en 
niet juist genoeg beredeneerd. 

Zie tot staving van dit oordeel, hieronder een 
paar voorbeelden. 

1". Over het vermogen van het werktuig, dat 
de steden Kotterdam, Delfshaven, Schiedam, 
Delft en —Gravenhage van Maaswater zal voor

zien en dat door den heer Staring geschat wordt 
op 300 paardenkracht. 

2". Over de lengte der waterleidingen , die in 
de duinen moeten gegraven worden, om het water 
er uit te trekken. 

De hier onder 1 genoemde steden hebben 252,000 
inwoners; dc waterleiding zal 120 kan per inwo
ner daags leveren of voor al dc inwoners ruim 
30,000 kub. el. 

Om de wrijving van bet water in de huizen 
te overwinnen en het water in de steden hoog 
genoeg te kunnen opvoeren , zal het water door 
het werktuig moeten gedrukt worden , overeen
komende ongeveer met een waterkolom ter hoogte 
van 55 e l ; met andere woorden : de standpijp 
moet eene hoogte van 55 el bekomen. 

Er moeten minstens twee werktuigen geplaatst 
worden , die ieder het voldoend verinogen bezit
ten, om 30,000 kub. el water te leveren. 

Terwijl één werktuig in functie i s , wordl het 
andere schoongemaakt cn dient tot reserve. 

Voor de Amsterdamsche waterleiding heeft men 
drie werktuigen, alzoo twee tot reserve. 

Men kan rekenen, dat een werktuig gedurende 
12 uur met nagenoeg volle kracht cn gedurende 
12 uur met gein. halve kracht werkt. 

Alzoo kan men stellen, dat iu 18 uur tijds 
30,000 kub. el water moeten verzet worden , on
der den bovengenoemden druk. Hiertoe is noo
dig een machine van 340 paardenkracht, en alzoo 
zijn noodig, niet één werktuig van300paarden
kracht , zooals de heer Staring opgeeft, doch twee 
werktuigen, ieder van 340 paardenkracht, dus 
te zamen een vermogen bezittende van 080 paar
denkracht. 

Op bladz. 21 zegt de heer Staring: 
»De kanalen tot het te zamen brengen van bet 

water, vangen iu de duinen niet meer water op 
dan er over 50 tot 00 el breedte, ter weerszij
den van de boorden , in den grond vervat is." 

Dit is wellicht geschreven in navolging van 
den heer Delprat, doch deze zegt in zijn rapport 
op bladz. 0 en 10 : 

«Volgens mededeelingen, mij zeer welwillend 
door den heer president-directeur der Amster
damsche duinwaterleiding verstrekt, acht men 
aldaar, dat de waterleidingen in het duin gegra
ven , slechts gevoed worden door het water uit 
eene strook ter breedte van 50 a 00 e l , ter 
weerszijden der waterleidingen , hoewel ook de 
meer afgelegene gronden tot aanvulling van de 
onmiddellijk aangrenzende strook bijdragen." 

Het gezegde van den .heer Delprat kan , in 
't algemeen genomen , waar zijn ; de grens van den 
wateraanvoer is dan onbepaald, doch het gezegde 
van den heer Staring wordt door de uitkomst bij 
de Amsterdamsche waterleiding tegengesproken. 

De leidingen , welke het water uit de duinen 
naar het stoomwerktuig nabij de Vogelenzang 
voeren , zijn lang : 

Volgens het rapport van den heer Delprat (zie 
bladz. 1 0 ) 10,700 el. 

Volgens het boekje van den heer 
Staring (zie bladz. 21) 0,500 » 

Volgens beiden is de wateraanvoer 8000 kub. el 
daags. 

Neemt men nu de leugte der waterleidingen 
aan op 10,700 el en de breedte van den water
aanvoer 00 + 00 ~ 120 e l , dan verkrijgt men 
eene oppervlakte, waaruit hel water kan getrok
ken worden van 

10,700 X 120 = 1,284.000 • el. 
Stelt men de hoogte van den gevallen regen 

na de verdamping 1.5 streep per dag, dat is 
Ó.547 el per jaar (hetgeen te ruim genomen is) 
en dat al dit regenwater door de leiding wordt 
opgevangen, dan verkrijgt men een waterafvoer 
per dag van 1020 kub. el 

Door 0500 el leiding zou men 
slechts verkrijgen per dag . . . 1170 » » 

Vergelijkt men nu dezen berekenden afvoer, 
waarbij nog voordeolige veronderstellingen zijn 
gemaakt, met den werkelijken afvoer van 8000 
kub. e l , dan ziet men, dat de wateraanvoer bij de 
lengte van 10,700 el leiding over 250 el breedte, 
en hij de lengte van 0500 el leiding over 400 el 
breedte, aan weerszijden der waterleiding moet 
geschieden. 

Stelt men de hoogte van den gevallen regen , 
die na aftrek van de verdamping enz. naar de 
waterleiding vloeit, op */, Streep, (dat wellicht 
korter bij de waarheid is) zoo geschiedt de aan
voer over 500 a 800 el aan weerszijden van de 
hoorden der waterleidingen , en niet over 50 a 00 
e l , zooals de heer Staring meedeelt. 

Uit het vorenstaande blijkt nu ook , dut de 
door deu heer Staring berekende lengte sloot of 

waterleiding, te graven om bet water voldoende 
uit de duinen te trekken, stellig vijf, wellicht 
acht a tienmaal te groot is. 

Bij aandachtige overweging kom ik tot het 
besluit: dat het boekje van den heer Staring 
nut kau stichten hij watervoorziening, doormid
del van boorputten eu bet opvangen van regen
water; namelijk, wanneer ik de in bet boekje 
medegedeelde resultaten en gegevens als juist 
aanneem; dat het boekje voor kunstwaterleidingen 
de verdienste heeft, nogmaals op het onderwerp 
tc hebben gewezen, doch dat het ter bcoordee
ling van den aanleg van kunstwaterleidingen 
geene waarde heeft. N . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Te Brookliju nabij de stad Ncw-Vork (Veree
nigde Staten) worden boringen op groote schaal 
verricht, tot het vinden van een harden grond 
ter aanleg van de landhoofden voor eene brug, 
die vau genoemde stad naar New-York over de 
Eastrivier zal loopen. Deze brug zal uitkomen 
up Franklin's Square, alzoo in het hart vau bet 
drukste gedeelte van New-York, en zal genoeg
zame hoogte boven water hebben , om de grootste 
schepen , zonder zelfs een gedeelte hunner mas
ten te strijken, te kunnen doorlaten. 

Genoemde boringen zijn de voorbereidende 
maatregelen voor dat groote werk. Het werk 
zal door eene particuliere maatschappij worden 
uitgevoerd. 
— Te Faquia in dc provincie Salerno (Napels) 
is den 5den dezer des ochtends de kruiskerk in
gestort en heeft iu zijn val verscheiden huizen 
medegesleept. Elf personen werden onder het 
puin bedolven. Zeven zijn nog levend opgehaald , 
een werd dood gevonden , de drie overigen zijn 
nog niet opgegraven. 

— In "the Standard" van 28 Sept. j . I., komt 
eene vereerende beoordeeling voor van de gun
stig bekende brandspuiten der firma A. Bikkers 
en Zoon te Botterdam. In dit blad wordt de 
tentoonstelling te Parijs besproken cn gewezen 
op de gewone brandspuit, die iu de Nederland
sche afdeeling is ten toon gesteld. De Engelsche 
schrijver vindt daarin aanleiding op Holland te 
wijzen als het eerste land , waar de Begeering 
zich ten taak stelde bepaalde maatregelen voor 
het blusschen van brand te nemen en deze aan
gelegenheid als eene publieke zaak beschouwde. 
Hij de vergelijking der hraiiilhlusi hiuiddelen van 
Engeland met die op het vasteland, zijn vol
gens »the Standard" wellicht belangrijke verbe
teringen te brengen in het leiden der middelen 
tot hlussching van brand, daar men in Engeland 
en in navolging daarvan ook in andere landen 
zich thans meer toelegt op het aanschaffen van 
krachtige werktuigen . waarbij de onmiskenbare 
voordeelen van kleinere pompen uiet altijd naar 
waarde worden geschat. Hoewel de bluschmid-
deleu, die iu verschillende landen worden ge
bruikt cn in het gebouw der tentoonstelling of 
hare nevengebouwen zijn opgesteld. belangrijke 
bijdragen zouden verschaffen voor de beantwoor
ding der vraag, op welke wijze branden het 
beste gebluscbt kunnen worden, stapt de schrij
ver over dit onderwerp heen en eindigt zijn ver
slag met eene omschrijving der brandspuit, die 
door de heeren A. Bikkers en Zoon te Rotter
dam is ten toon gesteld. Wij zullen die be
schrijving niet herhalen. daar de algemeene 
constructie der pompen tot hlussching van brand 
bij onze lezers als bekend mag worden ver
ondersteld en stippen daarvan alleen aan dat 
aan de Hollandsche brandspuiten de voorkeur 
wordt gegeven boven de Fransche en Belgische, 
die op hoogerc wagens geplaatst en op den grond 
gesteld moeten worden , alvorens ze iu werking 
te kunnen brengen. Zooals men weet, is dit 
bij de Hollandsche pompen onnoodig en kan de 
pomp terstond in werking gebracht worden. 
De heeren A. Bikkers en Zoon worden dooi
den schrijver van het artikel iu ithe Standard" 
voor bun fabrikaat geprezen. 

— In den grooten ministerraad, die bij de ver
hevene Porte is gehouden, is aan de vereeniging 
van Engelsche , Fransche en Belgische onderne
mers, die door den heer Van der Eist wordt 
vertegenwoordigd, concessie verleend voor de 
spool weglijiion van Konstan tin Opel tot Adriano-
pel eu Belgrad, van Enos tot Uskup, eu van 
Uskup tot Varna met eeue vertakking van Salo
nika tot Nissa. 

Men verzekert dat de heeren gebroeders Van 
der Eist en compagnie , ondernemers en conces
sionarissen van die spoorwegen, de werken ter
stond zullen aanvangen. 

— liet blijkt waar te zijn , dat do tentoonstelling 
niet op bet bepaalde tijdstip zal worden geslo
ten. De verlenging geschiedt ten voordeele van 
hen. die weinig geld kunnen missen. De keizer 
zou er in toegestemd hebben, dat van I tot 9 
November de entree bepaald worde op 50 centi
mes, en dat van 9 tot 17 November vrij entree 
worde gegeven. Op laatstgenoemden datum zal 
onverbiddelijk de sluiting plaats hebben. 

B I N N E N L A N D . 

s-Gravenhage. 11 October. Naar men ver
neemt is door den minsten inschrijver voor het 
monument van 1813, toen hij het proces-verbaal 
der besteding moest teekenen, bezwaar daartegen 
gemaakt, daar hij verklaarde zich misrekend te 
hebben. De commissie heeft toen het werk 
gegund aan den daaropvolgende!! minsten in
schrijver, den heer B. P. Schippers alhier, voor 
/•5974. 

Uit het bestek en de voorwaarden van het aan
besteedde werk blijkt, dat de aannemer dadelijk 
na de gunning een aanvang moet maken met 
het zetten der heining en met dien spoed het 
werk voortzetten, dat cene maand na den dag 
der gunning het geheele terrein is afgesloten , 
en eene maand later of twee maanden na den 
dag der gunning de loodsen, werkplaatsen en 
kamers iu orde zijn afgewerkt eu in gebruik 
kunnen worden genomen. Wanneer het terrein 
is afgestoten, kan de aannemer met het. maken 
van den steiger beginnen. Hij moet zorgen dat 
ilit met dien spoed worde voortgezet, dat den 
I5ilen Maart ISliS het onderste gedeelte van den 
steiger gereed is. 

Bij deze aanbesteding is verondersteld, dat het 
bouwen, afmaken en plaatsen van beelden euz. 
een tijd vordert van twee jaren. 

Wanneer de directie mocht bevelen, dat de 
steiger langer dan tot I Juli 1870 blijft staan, 
is de aannemer verplicht dit le godoogeu, en 
blijven de verplichtingen van onderhoud, afbreken 
en vervoeren bestaan. 

— Bij beschikking van den minister van koloniën 
is de gewezen kweekiding der voormalige kon. 
academie te Delft, R. D. M. Verbeek, gesteld ter 
beschikking van den gOUV-gen. van Ned. Indie, 
om te worden benoemd tot adspirant-ingenieur 
bij het mijnwezen daar te lande. 

— Met wijziging der beschikking van 24 Septem
ber j . I . , n°. 221 , is aan den spoorwegopziener 
B. A. van Dorp, met het dagelijksch toezicht op 
den staatsspoorweg Zwolle—Meppel belast, Zwol
le als standplaats aangewezen. 

Leeuwarden. 8 oct. Over de reden van het 
traag vorderen der werkzaamheden aan den spoor
weg Heerenveen—Leeuwarden verneemt men uit 
eene zekere bron, dat zij te zoeken is in de ge
steldheid van den grond, hoofdzakelijk tusschen 
Heerenveen en Akki uni. Het is daar overal veen , 
zoodat de weg in het midden geheel moet uit
gegraven en met andere specie aangevuld wor
den. Om deze specie te bekomen, beeft men op 
sommige plaatsen de slooten ter wijdte van stads
grachten moeten uitgraven en nog is er niet ge
noeg voorraad. Daarom haast men zich met de 
gereedmaking van het eind wegs tusschen Grouw 
en Leeuwarden, vanwaar men goeden grond 
kan aanvoeren. Deze aanvoer is over het spoor 
niet mogelijk, zelfs al lagen de rails, aangezien 
er, buiten het groot aantal duikers, in den weg 
zeventien bruggen moeten komen , die nog verre 
van gereed zijn , en hoogst waarschijnlijk zullen 
dc aannemers hulpbruggen leggen, daar ile aan
voer van specie te water ook zeer kostbaar is. 

A C. 
Zutfen. Onderscheidene malen werden door 

het Bestuur dezer gemeente vruchtelooss po
gingen aangewend , om het open terrein aan de 
Marsi hpoort tot bebouwing van kapitale huizen , 
hetzij in massa, hetzij iu perceelen te verkoopen. 
Dit terrein , eene oppervlakte van ruim twee bun
ders beslaande, wordt omsloten door de nieuwe 
Marschpoortstraat, de opweg naar het station 
van den Staatsspoorweg, het stationsplein en de 
rivier de Berkel. Door nog twee geprojecteerde 
stralen wordt het in drie blokken verdeeld , 
die tc zamen een vijftigtal buizen met tuinen 
zullen kunnen bevatten. Het terrein is goed ge
legen cn voor het nieeiendcel uitmuntend tot be
bouwing geschikt. 

Dezer dagen werden andermaal 0 perceelen 
aan de Marschpoortstraat gelegen, tot bebouwing 
in publieke veiling gebracht en daarvan 3 , of 
eene oppen lakte van 20 roeden, voor eene som 
van 1800 gulden aan eene zich onlangs gevormd 
hebbende bouwcommissie verkocht. Deze bouwcom
missie, uit 10 der meest gegoede ingezetenen van 
Zutfen bestaande, stelt zich ten doel, door aan
koop en bebouwing van deze 3 perceelen, den 
lust tot volbouwing van het geheele terrein op 
O' wekken en te bevorderen. 

Behalve den koopprijs van den grond, acht zij een 
kapitaal van ƒ .30 ,000 voldoende, om het aange
kochte terrein met 3 kapitale woningen te be
zetten. Zij heeft den gemeente-architect, de heer 
D. J. Itz, opgedragen daarvoor de projecten te 
( U i t w e r p e n , om daarna terstond tot eene aanbe
steding van het werk overtegaan. 

Dc commissie mag zich reeds verheugen in 
een aanvankelijk goed succes, want een der te 
bouwen huizen i s , niet eene verhooging van 10 
procent der bouw- en terreiiiskosten, bereids 
verkocht, terwijl op dezelfde voorwaarden over 
den verkoop van een tweede onderhandeld wordt. 

Meppel. 13 October. Gisteren is de spoor
wegbrug over het Drentsche kanaal, in den 
spoorweg Meppel—Heerenveen, voor de eerste 
maal met de vereischte zwaarte bereden en de 
genomen proef heeft volkomen aan het doel be
antwoord. Deze lijn zal spoedig in exploitatie 
kunnen worden gebracht. 

Lonneker. Een vreeselyk ongeluk had j . I. 
woensdag plaats hij dc iu aanbouw zijnde stoom
spinnerij der heeren Ter Kuile en Slroink, on
middellijk in de nabijheid vau Enschedé gelegen. 
Een gedeelte van het muurwerk, waarop juist 
ecu ijzeren balk of bind was gelegd, stortte in 
en viel op een zes- of zevental daaronder staande 
arbeiders, die allen minder of meer, doch waar
van sommigen zeer ernstig gekwetst werden , 
zoodat de toestand van een hunner, een oppas
send jongeling, hopeloos is en die van twee 
anderen hnogsthcdcnkclijk moet genoemd worden. 

Beesd. Voor den polder Beesd zal hier ter 
plaatse een stoomgemaal worden opgericht. Men 
berekent dat het geheele werk f 50.000 kosten 
zal en in Februari 1808 gereed kan zijn. De 
levering van het werktuig is aangenomen door 
den heer Keyzer te Amsterdam voor ' 2 6 . 5 0 0 ; 
het oprichten der gebouwen door den heer Lou-
werse te Kuilenburg voor /' 15.852. 

Boekbeoordeeling. 

HEDENDAAGSCHE BOUWKUNST. 
Uitgezochte ontwerpen van vreemden en in-

landschen oorsprong met korte beschrijving 
onder redactie van II. J. II. Groneman, 
civiel Ingenieur. Lithographieën van C. Se-
vereijns te Brussel. Uitgegeven door J. B. 
Woliers, te Groningen. 

Dezer dagen is de eerste aflevering van boven
genoemd bouwkundig plaatwerk verschenen. Wij 
meenen der redactie geen ondienst te doen niet 
de aankondiging en beoordeeling van het werk 
in dit weekblad , en laten hieronder de voor
waarden van inteekening volgen, zooals die dooi
den uitgever in Mei van dit jaar zijn vastgesteld. 
Het prospectus is van dezen inhoud: »De lleden-
daagsche bouwkunst zal worden uitgegeven in 20 
twee mnandelijkscbe afleveringen. Het meerdere 
gratis. 

«Iedere aflevering zal bevatten vier platen, keu
rig uitgevoerd. 

«Minstens de helft der platen zal in kleuren be
werkt worden. 

»Afzonderlijke platen of afleveringen zijn niet 
verkrijgbaar. 

»De verklarende tekst zal niet iu rekening wor
den gebracht. 

»Iedere plaat wordt den liitcekenaren berekend 
a 47'/, cent, buiten inteekening ii 00 cent. 

olnteekeuaren, vóór de verschijning der tweede 
aflevering, ontvangen gratis een sierlijk inarocco-
linnen band met allegorische ornamenten in 
gouddruk." 

Het werk is ter grootte van het algemeen 
bekend «ükizzenbuch," en bevat 2 platen daar
uit overgenomen, benevens twee andere, voor
stellende de It. C. kerk te Bennncl , ontworpen 
door den architect II. J. Wennekers te Zutfen. 
met eene korte omschrijving van dat gebouw en 
eeue begrooting van /' 80,000. 

De inleiding vau den heer Gruneiuan is mo

dest van inhoud. Wij wenschen van harte dat 
een ruim aantal inteekenaars de vele moeiten 
en zorgen , aan de uitgave van ieder plaatwerk 
verbonden , moge beloonen. De eerste alleve-
ring — altijd als proef te beschouwen — is net 
uitgevoerd. 

Wij betreuren de maatregel , om de platen iu 
het buitenland te doen graveeren. en ofschoon 
wij het bij ondervinding weten , dal de kleuren
druk niet altijd slaagt, zooals men wenschen 
kan , zijn de platen niets beter, dan die dooi
de Nederlandsche lithografen bij menigte zijn 
geleverd. Zelfs zouden wij er kunnen aanwijzen, 
die de Belgische zeer verre achter zich laten. 

De omslag van de eerste allevering, die voor 
ons l ig t , is naar onze meening, gelukkiger ge
slaagd dan het titelblad. 

De keuze van plaat 1 , voorstellende een woon
huis te Berlijn, door den architect Loluie ont
worpen , is niet bijzonder Nederlandsen te noe
men. De iudeeling van het grondplan is zoodanig 
Pruisisch , dat geen Nederlander h ' l gebouw . 
zooals het daar staat, zou willen bewonen. 
Geen gangen, alle kamers iiiéénloopcude, geen 
portalen en vestibule, geene schaal om te me
ten hoe groot de kinderkamer is, dat alles 
geeft wel eeuige stoornis voor hem, die het ont
werp wil bestudeeren, en het desnooiU nabouwen, 
maar wij begrijpen, (lat het der redactie minder 
te doen is geweest, voorbeelden tol navolging te 
geven, dan wel eene bloemlezing haren inteeke
naars aau te bieden van «vreemden oorsprong." 
Wij vinden ons tot zoodanige meening gerechtigd 
naar aanleiding van den ti tel , alwaar de uitge
zochte ontwerpen van <>inlandschen oorsprong" 
het laatst, zijn genoemd. Voor eene v.iilerlainlsche 
kunstuitgave, bestuurd en in het licht gegeven 
door Nederlanders, doet ons dat waarlijk groot 
leed. De redactie heeft dat leed aanmerkelijk 
weten te verzachten, doorliet allerliefst ontwerp 
van de Heilige Douatus-keik te Bommel in de 
Ovei-betiiwe, op pl. 3 en 4 voorkomende. De 
heer Wennekers heeft eene uitmuntende bij
drage geleverd, waarvan wij met genoegen de 
doorsneden en het perspectief in eeue volgende 
allevering, als pl . 5 , 0 , enz., tegemoet z ien .— 
Ziju arbeid had zijn recht o)) de cereplaals kunnen 
doen gelden. Ofschoon wij de begrooting niet 
genoegen hebben nagegaan en niet nagecijferd , 
omdat dit onnoodig en bij gemis aau voldoende 
gegevens ook eene onmogelijkheid was, achten 
wij de publiekmaking van zoodanige kosten
berekeningen niet zeer geschikt, veel minder 
als nuttig en allerminst als noodzakelijk tut 
beoordeeling van een ontwerp uit een artistiek 
oogpunt. De bouwmeester heeft zijne geheimen , 
zijne nmogens a"execution," zooals de Eransch-
iiiaii zou zeggen, en die moet hij bewaren, tenzij 
ze moeten dienen tot uithangborden. eu daaraan 
heef) het bouwvak geene behoefte. Ofschoon wij 
het volle vertrouwen hebben, dat de begrooting 
volkomen juist i s , en de kerk niet nicer dan het 
geraamde bedrag zal kosten, achten wij dc open
bare verspreiding der begrootingen van weinig nut, 
eerstens, omdat deze van zeer localcn aard ziju ; 
ten tweede, omdat vreemdelingen op de plaats waar 
gebouwd wordt, ze niet dan zeer oppervlakkig 
kunnen beuordeelen; en ten derde, omdat nie
mand anders met belangstellende nieuwsgierig
heid eene begrooting inziet, dan de direct bij 
den bouw betrokken personen. Bij de minste 
tegenspoed, de geringste wijziging of kink iu 
deu kabel, worden begrootingen zeer dikwerf 
aanmerkelijk overschreden, (zelden minder) en 
verliezen daardoor hare kracht eu juistheid , 
daargelaten of het voor den bouwmeester wel 
zoo bijzonder voordeelig en eervol i s , als zelfs 
onkundigen, leeken en wijsneuzen, of neuswij
zen als men w i l , niet een soort zelf behagen zich 
beroepen kunnen op cijfers, die alhoewel ge
drukt , toch blijken wat laag te zijn opgegeven. 
Wij achten het daarom wel zoo verkieslijk , een 
ontwerp met beschrijving en begrooting, in bloc, 
eerst dan te publiceeren, als het gebouw vol
tooid , en den afloop van den bouw geheel be
kend is. Deze onze persoonlijke appreciatie " 
sluit volstrekt geene andere en betere ziens
wijze uit. — Integendeel, ze noodigt daartoe 
beleefdelijk uit. 

Ten slotte betuigen wij onzen dank aan de 
redactie en den uitgever van de -i Hedendaag-
sche Houwkunst , " dat zij den moed hadden, 
onze schaarsche kuiistuitgaven vau bouwont
werpen niet een welklinkend nummer le ver
meerderen. Mogen zij in hunne keuze der ont
werpen , in bet doen kopieeren der platen en 
teekeiiingcii , iu bet verkrijgen van vele keepers 
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gelukkig zijn, on met elke soort van rechtma
tige voldoening eenmaal op liuuneu arbeid terug
blikken, als te zijn een zoodanige, die voldoende 
beeft beantwoord aan zijn doel en aan de ver
wachting van alle kunstvrienden in ons vaderland. 

Amsterdam, de eerste datj van dc Vondelsfoestrn. 
J . II. L E L I M A N . 

I N G E Z O N D E N . 

Geachte Hoer Heducteur ! 
Mag ik uwe aandacht vestigen op de adverten

tie, ilie dezer dagen in eenige dagbladen geplaatst 
werd en wellicht ook U ter plaatsing is toegezon
den, bevattende onderstaande verklaring van bel 
Polderbestuur van llai dinweld. 

Ter gelegenheid van eene vergadering van de 
afdeeling Yijf-lleeren-Laudon c. a. der Holland-
scbe Maatschappij van landbouw . gehouden Ie 
Hnrdiiixvcld, ten einde de bier bedoelde molen 
te bezichtigen, begaf ik mij mede daarheen, doch 
het trof zeer ongelukkig, daar hel , ua eenige da
gen onstuimig weder, dien dag (bet was een 
zaterdag) zeer mooi weder en bladstil was. zoo
dat de molen uiet kou malen. Later bad ik nog 
geene gelegenheid mijn bezoek te herhalen, doch 
hoop dit eerstdaags te doen en u binnen kort iu 
slaat te stellen, eene teekening en eenige techni
sche mededeelingen omtrent bel octrooi van den 
beer Overmars .Ir. le geven. 

Voor bet tegenwoordige zij bet mij vergund I' 
te melden , dat de molen naar mijn inzien niet 
anders behoort genoemd te worden dan eenvou
dig "ponipmnlon", evenals uien van een vijzel
en een scbeprail-niolen spreekt, en dal de mooie 
naam, die óf de ontwerper óf bet Polderbestuur 
van llardinxvold er aan geeft van «waterhijsch-
molen" misschien fraaier, doch zeker onduidelij
ker klinkt. Hel stelsel hostaal nergens anders 
in dan in de toepassing van den windmolen op 
het in beweging brengen van pompen. Het groote 
voordeel daaraan verbonden . wordt, zooals men 
weet, geheel samen geval in deze enkele uitspraak, 
dat men door dat middel bet water nooit hooger 
behoeft op te brengen dan werkelijk de stand 
van het buitenwater is ; terwijl bovendien, door 
vermeerdering en vermindering van bel aantal in 
beweging te breugen pompen, de kracht van den 
molen geheel in evenredigheid tol het te verrich
ten werk kan gebracht worden, eu dus ook bij 
weinig wind water kan worden opgebracht. 

Uit stelsel nu is zeer eenvoudig en van alge
meene bekendheid ; de verdienste, die iu de toe
passing daarvan voor den beer Overmars gele
gen is , is deze, dal hij de kleppen der zuigers 
eu pompen zoodanig beeft weten iu le richten , 
dat de nu eens regelmatige dau weder onregel
matige beweging van den meden geen schokken 
in de opnialing teweeg brengt en hoogst voor
deelig blijft in nuttig effect. 

Voordat ik de werking nader gezien heb, wil 
ik niet gaarne verder uitweiden over technische 
details, doch alleen nog dit vermelden, dat toen 
hel bovengemelde bezoek aan den molen gebracht 
werd, dc stort vloer zoodanig met water gevuld 
was, dat de koppen der pompen onderstonden 
en de waehtdcurtjes dicht waren. De molen had 
reeds eenigen tijd in dien stand moeten staan, 
daar de wind eenige uren vroeger was gaan l ig
gen : geruiiiien tijd kon tijdens bet bezoek bet 
water nog worden gadegeslagen , en er was iu 
al dien tijd geen merkbaar verlies te zien: een 
bewijs dus dat de kleppen zeer dichl waren. Er 
was geen wind genoeg, om eenige beweging in 
de wieken le brengen, niettegenstaande de zeilen 
aangeslagen waren. Hoor inenselioiihulp aau de 
wieken werd er eenige beweging ingebracht van 
hoogstens anderhalve omwenteling of anderbali 
einde in de minuut. Met deze zeer langzame 
beweging werd er water opgebracht ; want de 
waclitdeurtjes openden zich; deze opmerking 
-trekt dus tol bewijs: ten eerste, voor de dicht
heid der kleppen; en ten tweede, dit die dicht
heid niet wordt verkregen dour bovenmatige 
wrijving tegen de wanden der pomp; en ten 
dordu. dal «ik bij eene zeer geringe snelheid op
brengst van water plaats hoeft, — dat om zoo 
te zvggjcit de wieken niet kunnen rondgaan zon
der water op te brengen. Deze waarneming is 
reeds, w n het grootste gewicht en vergoedde mij 
geheel de teleurstelling, daf er bij mijn eerste 

,pek geen voldoende wind was , die deu muien 
l u heweging kon brengen. Met achting 

R o w h V l i l , Uw Dw. Dienaar, 
1tj Octobl 1X(J7. II L I N S K . 

, i J y i«d VP I-K li tic M U I het polderbestuur luidt: 
'Het bestuno- vuu deu polder lllirilhiwclil rekent liet zieli 

tut eeu iiailgcnaine plijct, iu bet ulgeniceil behing ter kennis 
te brengen, dut het den Vij/ehuuJen, iiiuleinle up liet kanaal 
vau Steeueubuek. heeft doen veranderen iu een wnter-liijsell-
inoleii , volgens het geocti'oyccrde systeem vau deu heer 
II. Overmen .Ir. te Dordrecht, eu dut deze verandering, 
blijkens langdurige waarnemingen eeue licluugi'ijke verbete
ring in de bemaling vau deu puldel- .laai-slelt. 

Ileiluelde verandering, zouals tlie thans bestaut, is duur 
geuieldeu ingenieur binnen bij contract bepaalden tijd opge
leverd, eu voldoet aan al de bepalingen daaromtrent bij con
tract vastgesteld. 

Ue muien liianlt thans liet water uit deu IHlhler bij allé 
standen van liet kanaal vau Steeneuliui-k, dat is tut eene 
boogte vau :1 el :t() duim Ned. munt. en zuu bet zoo nuodig 
ook nog hooger kunnen opbrengen ; de vvateropbcengst bij 
goeden wind. is beduidend grooter dun de vijzel bij den-
zelfden wind kan leveren; en bij matigen wind, wanneer de 
vijzel geen water zon kunnen opbrengen . blijft de veranderde 
molen thans voordeelig iu het geniaal, he inrigtillg is verder 
zoodanig, dat zonder bezwaar, iu geval vau nood uf vau 
langdurige windstille, liet waterwerkfmg door eene locomobile 

iu beweging is te brengen eu ti- honden. 
liet voormeld bestuur, dat uiet zonder schroom het eerst 

tot de toepassing van lu-t systeem vau deu heer Overmars 
is overgegaan , vermeent liet thans op goede gronden aan de 
algemeene belangstelling te mogen aanbevelen en is gaarne 
bereid nadere iulii-htiugeii te geven. 

Hnrdiiixvcld , Het: bestuur voornoemd, 

2 7 September 1867. 'get.; . I A N S W F . I S W Z N . , / oorzilter. 
„ .1. SvvEI'S Tzs' Secretaris. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen 
M n s d s t f , O e * . 

Ten lO',-! urp, aau liet gebouw vau liet pro\. bestuur te 
's I l e r t o g e u ü u s e h : Int herstellen eu voorzien tier uitgespot 1de 
kanaalbocrden der Zuid*Willemsvaart, iu dc provincie Noord-
Brabant, uiet de leverantie van de vereisebte rijs- eu riet-
materialen, cu het onderhoud vau deze werken tot den 
SOsten Juni 18tf8; iu twee pereei len. 

lu het lokaal van het departement van marine te's Hage: 
het houwen vau eeue lichtwuchteriwni.ii.g in deu Noorddijk-
polder hij vYelsoiMïleu iu Zetland, alles met den iiauklevevan 
dien. 

Ten I I ure, in het koflijhuis tic Hoopte Willemslad : 
het Verbeteren vau eeu gedeelte vuu den wal aldaar. 

W o n i H i l . i g , ~'-t 0«-l. 
Ten 12 ure, in ecu der lokalen van liet miuistcrie van 

biunenl. zaken te 's Hage: het optrekken van ten archief-
gehouw ten dienste van bet kabinet ties koning* op deu 
Fluweelen Burgwal aldaar. 

DOllllci fl..^ , 24 O f l . 
Ten IU ure, iu hel <icmccuktiidshuis van D< IIland te 

Delft: het uitdiepen vau ecu gedeelte vau de Uoouervliet , 
het Nieuwe Water tusschen Muussluis en ilc Oranjesluis , dc 
/wet , Kromme Zwet eu Strijp, tie l,<»ts- of Harnaschwate-
l i u g , cu het water van lioosdiiincu langs het Zwarte fo l 
dertje- en de Leugrbrug. 

Ten 12 ure, aau het ministerie van biiiueulaiidsche zaken 
le 's (iravenhage: het makcu vau gehouwen cu verdere wer
ken op het stationsplein Zaandam, ten behoeve vau den 
spoorweg van Nieuwedien uaar Amsterdam. 

Ten 12 ure, iu een tier lokalen van het ministerie van 
binnenL zaken te ' s l lage: het maken vau eeu voetpad langs 
den toegangweg naar net station Schagcn, ten behoeve van 
den spoorweg vaif .\ieuwedicp naar Amsterdam. 

lasterstee;, 2tt Oc t . 
Teu 3 ure, in tie raadkamer te Haamstede: het bcgriudeu 

en bestraten vau deu zandweg onder Haamstede, over IföHO 
cl lengte. 

tluaiidaff , 2% O r l . 
Ten 12 ur«-, ten raadliuize te Dordrecht: het verbouwen 

van dc eerst*; openbare armenschool dier gemeente , iu de 
V riescstraat. 

Ten I ure, op het raadhuis tc Zwolle: het bouwen vau 
ecu cxereiticlokaal cu manege met woning voor den con
cierge, in tic Praubstraat aldaar. 

\\ M.MSls»g 'Mi O r l . 
Ten 12 ure, iu het gemeentehuis tc Boskoop bij (ioiuhi: 

het bouwen van eene I.'. ('. kerk niet toren cu pastorie. 
Door dc Directie der Ned. Uh.jii*ponrw eg-Maatschappij te 

Utrecht: het leveren van 00,0''0 eiken dwarsliggers in acht 
perecelen, cn eikenhout vour 100 wissels, in tien perecelen. 

Donderslag, : i l <*« 1. 
Teu 12 ure, in eeu der lokalen van het ministerie van 

biunenl. zaken te 's Hage: het maken van het gedeelte, 
van den Zuider-.Maasdijk bij het lort Crevecoeur tot den 
Zuitler-Diezeilijk bij 'g Bosch, vau den spoorweg vau Utrecht 
uaar Boxtel, 

Vr j d a s , 1 Ne)». 
Ten 10 ure, aau het pruv. bestuur te Middelburg: het 

onderhoud vau het huis van arrest Ie Zicrikzee . gedurende 
«le jaren IhON, 180'J en 1K70. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op H Oct. t Groningen: lut makcu eener aardebaau en 

Int daarin aanleggen vau een kunstweg van het 1ste verlaat 
iu Int Stads-.Musst Ikanial ai langs tiet Mussel- en het Ter 
Apelerkauau! tol Ter A pel, provincie Groningen, cu vandaar 
tot de grensscheiding nut l l iuuover , ter lengte \uu 1815*.l,50 
elleu. Minste inschrijver de heer H. II. I larkema, tc Wart'huizen, 
voor / %,7?7. 

O p ' l O Oct. te 's ;iuge: het maken, leveren cu opstellen 
van ell draaischijven vau 4.S0 e middellijn. Daarvoor waren 
II billetteu van inschrijving ingekomen , en was 'Ie minste 
inschrijving die vau dc heeren M . Ge verding & C o . , aldaar 
voor ƒ 1 4 , 2 0 0 . 

Op' I I Oet. te Spijkeuisse: het herstellen eu gedeeltelijk 
vernieuwen der houten brug over het llougvlietsehc gat , 
na hij di • gemccnlc. Als laagste inschrijver i-. nauuciucr ge
worden K. Dekker aldaar vuor ƒ8000 

Op I I Oct. te Doesburg: het maken vau zeven kribben 
op tien linkeroever van de rhier den Ussel benedenwaarts 
de schipbrug. Ingeleverd 12 billetteu. Dc hoogste iusehrij
ving bedroeg ƒ ïli'uO, de laagste /' «sou. Tot dit laatste be
drag waren echter twee Inschrijvingen ingekomen, liehuu-
deiis nadere goedkeuring is het werk gegund aan Kempen», 
van Wih l , voor ƒ ( ï ï s ö , 

Op 12 o.-t. le Voorst: het makcu vau eeu piiiiivveg door 
tlie gemeente eu een straatweg door Wilpe. Auugeuomeu 
door den heer S. Hendriks te l'auucrdcu vour ƒ28,300. De 
hoogste insehrijviug was ƒ 4 2 , 0 0 0 . 

Op 1 4 Oct. tc 's Hage: het herstel van 's Rijks rivienver-
keu langs dc Nieuwe eu de Beneden Merwede, be hou reu de 
tot dc Merwede en killen iu de provincie Zuidhollaud en 
Noordbrabaiit in drie perecelen De aanbesteding g schiedde 
bij ins<hr:vitig eu opbod perceelsgewijze ztmdcrcoiubinerlng. 
H»t eerste perceel werd ingezet voor f 15,000 met opbod 
vau / 100 eu gemijnd door den heer Piet r Both Cs . , van 
SliedVccht , voor ƒ 10,500, die ook het derde perceel hetwelk 
weder voor ƒ 1 5 , 0 0 0 , met opbod van ƒ 1 0 0 , werd itgezet 
mijnde voor ƒ 22.7(H); terwijl het tweede pcrei cl werd ingezet 
voor ƒ 8000 met opbod vnu ƒ 1 0 0 en gemijnd werd door 
den heer Adriaan \ ulcker vau Sliedrccht", voor ƒ 8 9 0 0 . 

Op I S Oct. te Rotterdam; het maken van eeue schietbaan 
van 400 passen oud T dc gemeente Dclfshaven , ten behoeve 
der Vereeniging tot bevordering van 's lauds weerbaarheid al
daar. Aangenomen voor de som vau /'4794, door den heer 
.1. Bikker te l.ent. 

Tweede jaargang. If0. 43. 

Verichijflt geregeld iedVrti Zitrrdtg bij 
II. A. TH IK Mi; te Arnhem. 

Krijs per .'I niinrir-D franro p.p. ƒ l.tM, 

26 October 1867. 
• e s itiuoitrrl nrli to.r ecu j . i t g u g . 

Mierleslics t m t n / -.SU tier f c t v i c s tegel 
a f - . i i ' M r i ' K t l cs « • k*. 

Advertenties. 
A a n H e e r e n Inzender s v a n p l a n n e n v o o r 

eene n i e u w e ke rk v o o r de H e r v o r m d e 
gemeente te V o o r s c h o t e n en V e u r . 
Opdeden 17 Januari) 1867 uitgeschreven prijs

vraag voor eeue nieuwe kerk voor de Hervormde 
gemeente alhier, zijn "21 ontwerpen ingekomen. 
De Heeren II. Camp te 's (Iravenhage en A. W. 
van Dam te Botterdam hebben welwillend de 
nioeijelijke laak der beoordeidiiig op zich genomen. 
Heiden kwamen daarin overeen, dat er veel goeds 
geleverd was, doch dat geen dei- ingezonden ont
werpen volkomen aau de vereischten voldeed, / i j 
waren niet eenstemmig over het ontwerp dat de 
meeste verdiensten bad. Daarom is besloten de 
twee ontwerpen, die als de besten geoordeeld 
waren, door eenen derden deskundige te laten 
beoordeelen. Daarvoor is iiitgenoodigd de lieer 
A. \ . (Iodefroy le Amsterdam, welke die iiitnoo-
diging bereidvaardig I It aangenomen. Door 
hem is de meeste verdienste toegekend aan liet 
plan. gemerkt met de spreuk ».l/</e lui ct Dien 
l'aidcra"; mei dal gevoelen heeft de Commissie 
zich vereenigd : aau den maker van dal plan: de 
Heer A. Driiidiug, architect, gewoond hebbende 
te Zwolle, is toegekend den prijs van / 700, en 
aan den maker van hel plan gemerkt met de 
spreuk . . l lot l ier .de Deer I! . Velli .Ir.. Ilouwkun-
dige te Delft, eene premie van ƒ300 . 

Tol deze verdeeling van den uitgeloofden prijs 
van / ' 1 0 0 0 , hadden beide II en hunne toestem
ming gegeven, zoowel als tot de beoordeeling 
door eenen derden deskundige. 

De Commissie zegt alle Heeren inzenders dank 
voor hunne medewerking en verzoekt zoo spoedig 
mogelijk adressen op te geven, ten einde de on
bekroonde ontwerpen terug te kunnen zenden. 

De Secretaris der Commissie van 
de Hervormde gemeente van 

V O O R S C H O T E N , Voorschoten en Veur, 
den 12 Oct. 1807. .1. I>. TREDB. 

E I M R O - i n i J E h E V E R F O L I E . 
I Indergeleekende beveelt zich aan lot liet leveren 

van deze V E H F - O L I E , welke algemeen in Frank
rijk iu gebruik is , en door verschillende Spoor-
weg-adiuinistratien . zooals door die van Orleans, 
van Lyon, en van den Oostelijken spoorweg, 
voor alle Stations-gebouwen, bruggen en wagons 
bij voorkeur gebezigd wordt en in alle opzigten 
voldoet. Het grootste gedeelte van hel lentooii-
stellings gebouw te l'arijs en de bijgebouwen zijn 
met KhiCiiTCO .ts. K ' i ' t l . l BCIi'sK O E . I K ge
schilderd, en de grootste aannemers gebruiken 
die voor hunne werken. In Engeland, Uelgië 
en bier te lande is de E L E C T R O - M E T A L I E K E 
O L I K reeds met goeden uitslag aangewend. 

Alle inlichtingen worden gaarne gegeven eu 
bestellingen met spoed uitgevoerd. 

D . J . V A N D E N B R I N K . 
Avisri-jihAM, G(i Amstel (Erwtenmarkt.) 

B E C K E R & l i ÖDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, Uoekmoet- e u andere instrumen
ten v o o r d e n W A T K K S T A A T , D B G E N I E , B E N A A N I . K O 

V A N S i ' o o n w E U E N e n O P E N U A R E W E K K E N . — Voorts 
d e g u n s t i g bekende B e c k e r s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n e n z . 

IVÏÖSAIK-TEGELS. 
H . c l i i i l . i . c i ! s t e e n . s V r n i i N C - l i l o i n i f i i n i t o 

Dessins e n monsters z i j u i n v e r s c h i l l e n d e 

k l e u r e n voorhanden — Parketvloeren w o r d e n 

v o l g e n s t e e k e n i n g v e r v a a r d i g d . 

Geleverd v o o r h e t Amstel-Hótel (vestibule), 
v o o r d e n Huize «Kersbergen'' t e Zeyti(warande) 
e n v e l e p a r t i c u l i e r e g e b o u w e n . 

Adres KOLKEUS & C-. t e Amsterdam 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, nOEHEUES, FABRIKANTEN, AAMEIERS&WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r e e d a c t i e v a n F . \ V . V A I N G E N D T J C x z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBÜRGII, C. J. VAN DOORN, D. (iROTHK, J . II. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. ROORÜA VAN EÏSINUA, H. P. VOGEL, 

GEOCTROOIEERDE ASBUSSEN VAN' D l l l l . l l ' l ' l . 

Het vernieuwen der bussen van de assen der 
wagens is bij bet spoorwezen eene telkens te-
rugkeerende en daardoor doorloopende uitgave. 

Tal van ingenieurs hebben pogingen aangewend, 
om dezi' uitgaven te verminderen : eenigen heb
ben de zoogenaamde gegoten wit metalen aan
genomen : anderen geven aan roodkopereu de 
voorkeur ; sommigen verkiezen de laatste voor 
zware , en de eerstgenoemde voor mindere belas
tingen. 

In Oostenrijk beweert men, dat de wit metalen, 
voornamelijk bij de invulling iu roodkoperen bus
sen, de assen bederven; in Rusland wordt de 
compositie van Ihupiiot vrij algemeen gebruikt : 
in Engeland heeft men op sommige plaatsen de 
kwikmengsels ingevoerd: e n iu Amerika maakt 
men gebruik vau gegoten ijzeren bassen . n i e t 
pakkingen van hennep. 

Sedert een paar jaren zijn echter op verschil
lende spoorwegen asbussen iu gebruik . die bun 
ontstaan te danken hebben aan deu beer Philippi, 
deelgenoot der tinna Philippi & Cello . welke 
firma eene fabriek bezit van plaatijzeren keuken
gereedschap te Slromberg: de assen der draai
banken voor het polijsten, die in deze fabriek 
dagelijks werken . maken 500 a 000 omwente
lingen per minuut: de doorsnede der halzen, 
waarin deze spillen loopen , is ongeveer 0 vierk. 
duim en de wrijving daarop is zoo groot dat , on
danks bet ruim verbruik van olie , de halzen van 
rood koper vervaardigd, binnen t vee maanden 
uitgesleten waren, terwijl men reeds na verloop 
van vier weken, trillingen bij de as der bank 
waarnam. 

De heer l 'hilippi was derhalve bedacht op eene 
verbetering dezer metalen; bij besloot uit de 
warmte, die de wrijving van metaal op metaal 
veroorzaakte, dat deze wrijving te groot was, en 
daar men, om die wrijving te verminderen, eene 
plantaardige olie bezigde, meende bij, dat metaal 
en zulk eene olie minder wrijving zouden veroor
zaken. 

De vraag was dus. eene plantaardige zelfstan
digheid te vinden ter vervanging van hel metaal ; 
hierbij deed zich echter de zwarigheid op, dat alleen 
de zoodanige gebruikt konden worden , die zachter 
dan metaal waren, en dat deze juist eeue vol
doende mate van stevigheid missen. 

De oplossing dezer vraag werd door l 'hilippi 
gevonden; bij holde de gewone roodkoperen me
talen ui t , en perste onder eene sterke drukking 
in deze uitholling eene compositie, die ten deele 
uit papier bestaat. 

De eerste op deze wijze vervaardigde metalen , 
den 10'1'" Apr i l 1801 aan de draaibanken aange
bracht, waren in Juli IStitJ uitgesleten, en heb
ben alzoo 15 maanden, dus ruim zevenmaal lan
ger dan de gewone roodkoperen, gewerkt. 

Dit gunstige resultaat spoorde den uitvindei 
aan zijne vinding onmiddellijk verder te verbrei

den, en reeds den O'1"' Februari I8üy werden 
door den Ingenieur-werktuigkundige Leonhardi , 
op den Duitschen Uiju-spoorweg, li metalen voor 
spoorwagens in werking gesteld. en op den 2 0 , t e " 
Augustus I8(i'2 nagezien: de wagen bad 5.V20 
mijlen doorloopen, waarbij de metalen van l 'h i
lippi slechts (''I'm' streep afgesleten waren , ter
wijl de geelkoperen reeds ua bet doorloopen van 
2900 mijlen, i ' A streep verloopen waren: ook 
hierdoor werd de zevenmaal grootere duurzaam
heid der nieuwe compositie, in bel etablissement 
van l 'hilippi X: Cetto reeds geconstateerd , vol
komen bevestigd. 

De ingenieur l'roniiiel te l'arijs volgde met 
groote belangstelling deze uitvinding , deed proe
ven mei ile nieuwe compositie, en besloot na 
afloop er vau tot aanschaffing derzelve voor den 
spoorweg Madrid — Lissabon. 

De K. K. I lostenrijkscbe Staatsspoorweg deed 
insgelijks proeven met l'bilippi's asbussen, en 
trad daarna met den uitvinder wegens de leve
ring in onderhandeling. Verdere proeven werden 
genomen op de Nalie-baan , door den hoofd-inge
nieur Scbaefer : op de Saksische staatsbaan door 
den hoofd-ingenieur Nowotny, en op de Hessi-
sebe Ludwigs-baan door den hoofd-ingenieur Tho
mas : de beer August Koster te Amsterdam, 
werd voor ons land als gemachtigde van den 
beer l 'hilippi benoemd. 

De voordeelen, die deze nieuwe compositie op
leveren , bepalen zich echter niet alleen tot de 
meerdere duurzaamheid, daar de bier l 'hilippi 
weldra bemerkte. dal zijne metalen bijna niet 
gesmeerd behoeven te worden. 

Rosbach , adsistent-werktuigkundige van den 
Duitschen liijn-spoorweg le Keulen , die vier 
wagens met eene gelijke hoeveelheid olie gesmeerd 
bad, beweert, dat drie wagens reeds ua vier 
dagen de olie verbruikt hadden , terwijl de vierde 
wagen, voorzien van metalen van l'bilippi's con
structie, den elfden dag zijne olie nog niet ge
heel verbruikt bad. 

Een wagen-opzichter liet een wagen niet as
bussen van l 'h i l ippi , ter kwaderlrouw vijl'dagen 
lang droog loopen; niettegenstaande dat, waren 
de metalen uiet eens warm geworden. 

Sedert bet bekend worden dezer belangrijke fei
ten , voorziet men in de wet kplaatseii van l'hilippi 
X: Cetto te Slromberg , ccn proefuietaal, hetwelk 
een ijzeren waterwiel van I!) voet lengte en 4 
voet breedte (met eene waterbelasting van nage
noeg 100 centenaars) helpt dragen, volstrekt 
van geene olie meer; meu bemerkte, dut dit metaal 
in "20 dagen geene warmte ontwikkelde. 

De nieuwe metalen van l 'h i l ippi , welke aan 
bet rollend materiaal der Hessisclic Ludwigs baan 
zijn aangebracht, voorzag men daarom van zuig-
pitten, hall' zoo dik als de vroeger gebezigde, 
waardoor dus ook slechts de helft van de gewone 
hoeveelheid olie naar de asbussen kon loopen. 

De proeven, hoever men in het besparen van 
olie kan gaan. worden steeds voortgezet; het 

schijnt bijna dat de post der uitgaven daarvoor, 
die een der meest bezwarende is , in bet vervolg 
misschien kan vervallen. 

Groningen. I. .1. II. 

IJZEKMEN'IE. 

Over deze voor de bouwkunde zoo belangrijke 
stof, laat een Duitsch blad. „Her Arbeitgeber" 
geheeten, zich aldus uit: 

Uzerinenie is eeue kleurstof, die weldra de 
loodmenie verdringen zal , daar de eerste duur
zamer en van minderen prijs i s , en bovendien 
bet ijzer voor roesten geheel en al vrijwaart ; 
vandaar dan ook dut bet gebruik van ijzer-
menie iu ons werelddeel onbegrijpelijk snel is 
toegenomen. 

Zij komt zeer zuiver iu den handel, en bevat 
geene zuren en vervalscbingen. zooals bij de 
loodmenie door bijmenging van steenpoeder maar 
al te dikwijls het geval is : ook de wijze van be
reiding, waarbij altijd eenig zuur achterblijft, heeft 
het nadeel dat bet ijzer , hoe langzaam dan ook, 
wordt aangedaan. 

Proefondervindelijk is loodmenie, evenals ieder 
loodpraeparaat, nadeelig voor het ijzer ; uaar 
het schijnt, ten gevolge van een galvanisch proces, 
dat na verloop van tijd ontstaat. 

[Jzermenie wordt voor het gewone verven 
met g«kookte of ongekookte lijnolie aangemaakt, 
waarbij in bet eerste geval eene opdrogende 
zelfstandigheid moet worden toegevoegd ; zij laat 
zich gemakkelijk onder andere kleuren mengen , 
zoodat men verschillende nuancen kan bereiden. 

De ondervinding heeft geleerd , dat eene verf
laag van ijzermenie driemaal langer standhoudt, 
dan eene van loodmenie: de ijzermenie weder
staal de grootste hitte, en eene vermenging 
daarvan niet teer, wordt iu Engeland veelvuldig 
gebruikt voor bet bestrijken van houten sche
pen , waardoor bet hout in het oogloopend hard 
wordt. 

Volgens een belicht , door Chevallier te l'arijs 
over de in Uelgië vervaardigde ijzerinenie gege
ven , kost zij f 9,7'2 per 100 pond, terwijl 
loodmenie met /' '21.00 betaald wordt; verge
lijkende proeven met lood- eu ijzermenie op 
bout, giet-, smeed- en plaatijzer, na negen maan
den aan de werking der lucht blootgesteld te 
zijn , hebben bewezen : dat ijzermenie zich op 
bout even vast hecht als loodmenie: dat zij op 
giet- en smeedijzer eene glanzende oppervlakte 
doet ontstaan, terwijl zij op plaatijzer aange
bracht, geen verschil met loodmenie oplevert; 
het drogen schijnt eenigszins langzamer dan bij 
loodmenie Ie gaan. maar de bedekking is regel
matiger, eu men kan met '/s minder verf toe, 
derwijl de kosten slechts van loodmenie be-
tragen. 

Févre , ingenieur bij de Lyonscbe spoorweg
maatschappij, verklaart dat ijzermenie bet meest 
van alle verfstoffen tegen waterdamp bestand is, 
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dat zij evengoed op hout als op ijzer kan ge
streken worden , en dat zij niet zooals de lood-
menie nadeelig voor de gezondheid der arbeiders is. 

Payne, die door de Fransche Academie met 
een onderzoek van ijzermenie belast werd , laat 
zich aldus uit: «IJzermenie is een donkerbruin 
fijn poeder, dat zich uiterst gemakkelijk op elke 
oppervlakte doet uitstrijken ; zij bestaat uit zui
ver ijzeroxydc en '25 °/0 kleiaarde en bevat 
geene zuren, waardoor zij voor het verven van 
metalen, vooral van plaat- en smeedijzer, zeer 
gezocht en duurzamer dan loodmenie is. 

Groningen. J. J . H. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Het nieuwe, in trotschen stijl gebouwde chemi
sche laboratorium te Berlijn toont thans zijne 
voltooide facaden. 

Het imposante gebouw is een weinig grooter 
dan het laboratorium te Bonn en is evenals het 
laatstgenoemde naar het voorschrift van Dr. Hoff
man opgetrokken. De teekeningen en de détails, 
in den Italiaanschen renaissancestijl , zijn van den 
ingenieur Kramer te Dantzig. 

De hoofd-facade is met de medaillons-portretten 
van de natuurkundigen Lavoisier, Cavendith, 
Reitholet, Gay-Lussac, Prestley , Davy, Dalton, 
Schcele, Gmelin, Benelias, Mitschcrlich, Klap-
roth en Heinrich Ross versierd. 

De vestibule zal de busten van Dimias, Kara-
day, Liebig en Wohler bevatten. De kosten van 
opbouw, enz. zullen 205,000 thaler beloopen en 
het gebouw zal met Paschen aanstaande aan zijne 
bestemming worden overgegeven. 

— Melding te maken van alle spoorwcgonhcilen, 
die in de oude en nieuwe wereld, maar speci
aal in Engeland plaats hebben, zou een tamelijk 
vervelend, en wellicht geheel doelloos werk zijn. 
Het onheil echter op Maandagavond , den 2 9 s , n l 

September L I . , op den Midland-spoorweg voor
gevallen , verdient om den samenloop van omstan
digheden , die daarbij voorvielen , vermelding. 

Door welke oorzaak weet men niet, maai- dit 
is zeker, dat een t re in , die een aantal wagens 
met vee vervoerde, in botsing kwam niet een 
zandtrein. 

Een aantal werklieden, op deze laatste aan
wezig , werden gekwetst en een meisje gedood. 
Maar behalve dit snelden de geladen veewagens 
langs de baan, die daar nog al hellend loopt, met 
ongebreidelde vaart en péle-niéle naar het station 
New-Mil ls , totdat z i j , niet verre van dit station, 
de exprestrein van Manchester ontmoetten. Ge
lukkig had die sneltrein zijn gewone spoed nog 
niet bereikt; de machinist, stoker en remmers 
sprongen er af cn de passagiers kwamen met 
den schok vrij ; maar voor de veewagens was 
die tweede schok allernoodlottigst. Omtrent al 
de geleiders van het vee kwamen daarbij om het 
leven ; slechts één ontsnapte het gevaar; de wa
gens met vee stortten en rolden over en door 
elkander, en eene ijzing wekkende massa van 
vermorseld vee, splinters van wagens, gebroken 
raderen en assen en zieltogende menschen en 
dieren, was alles, wat van den gebeden trein 
overbleef. 

(Engineer.) 
— De algemeene standaard van arbeidsloonen 

in Frankrijk is in de laatste 15 jaren meer dan 
40°/ 0 verhoogd; ongelukkiglijk voor den werkenden 
stand zijn de prijzen der levensmiddelen cn der 
huishuren in dat tijdsverloop nog meer gestegen. 

(Engineer.) 

— De groote Engelsche grondbezitters ijveren uit 
al hun macht, tegen het in gebruik nemen van 
«naaimachines, door hunne pachters. 

De onmeedoogende werktuigen toch toonen niet 
de minste consideratie , voor de jonge hazen, fai-
zanten en patrijzen van hunne lordschappen, 
maar maaien ze onbarmhartig den kop af, en bij 
de Engelsche sportsmen is dit een onduldbaar 
kwaad. (Farmers Magazin). 

— In Savoie heeft zich eene maatschappij gevoi md 
met het doel Parijs en andere groote Fransche 
steden van ijs uit de Savoische Alpen te voor
zien. 

In New-York is de vraag naar dit nieuwe 
handelsartikel zoo groot, dat in het voorjaar van 
1807, C00.000 tonnen ijs a 1000 kilo's ieder 
de Canadasche meren en rivieren naar die stad 
vervoerd zijn, d. i . 50.000 tonnen meer dan in 
't voorjaar van 1800. (Buitder). 

— Het bedrag der waarden , in dit jaar reeds 
van San-Francisco naar Nieuw-York overgebracht, 
bedraagt niet minder dan 20,805.000 dollars. 

(idem). 
— Ten behoeve van de uitgifte van nieuwe Suez-

obligatiën ad 100 millioen franken ziju, door de 
Maatschappij van deze onderneming, niet minder 
dan 900,000 fr. uitgegeven aan advertentie-kos
ten en de betaling van reclames, die de geld
schieters tot deelneming moesten aansporen. Niet
temin verzekert de Nederlandsche Financier, dat 
de inschrijving fiasco heeft gemaakt en dat van 
de 333,333 obligation nog geen 00,000 stuks 
geplaatst zijn. «Algemeen" — leest men er ver
der — «koestert inen de overtuiging, dat bij de 
enorme reparatie-kosten de rentabiliteit der on
derneming verloren is. Mochten echter de l i . 100 
millioen niet ter beschikking van Dc l.esseps 
komen, dan kan het Kanaal ook niet voltooid 
worden, en zullen de fr. 400 millioen, die de 
onderneming reeds gekost heeft, in het zand dei-
woestijn begraven worden." 

— Tusschen Parijs en St.-Gerinain is uu een 
paardenspoorweg iu werking, waarop dc rijtui
gen glijden als sleden, in plaats van op wielen 
voort te rollen. De uitvinding is van een Fransen 
ingenieur, de heer flirard cn is op een zeer oud 
en even bekend principe gebaseerd , namelijk dat 
een laagje water, tusschen 2 metalen vlakken 
gebracht, die over elkander doet glijden, door 
het wegnemen der wrijving, evenals ecu stuk 
ijs op een bevroren vijver. 

De rijtuigbakken zijn op houten sleden ge
plaatst, met metalen ondervlakken, die op spoor
staven van een bijzonder maaksel passen. Door 
het openen cn openhouden van eeue kleine kraan 
wordt er een straaltje water tusschen de slede 
en de rail gebracht, cn door het aanbrengen 
van eene geringe kracht schiet het rijtuig met 
groote snelheid voort. 

Door het verminderen van het uitstroomeii 
van het water, wordt die snelheid verminderd 
en door de kraan geheel te sluiten, staat de 
trein onmiddellijk geheel stil. 

Tot heden zijn er alleen paarden als trek
kracht gebezigd, ofschoon de aanleg des wegs 
ook voor lichte locomotieven geschikt i s , die 
echter, zooals van zeiven spreekt, op wielen, 
en dus met adhesie aan de rai ls , zullen moeten 
loopen. (The train). 

— In Parijs maakt men thans eene zeer fraaie 
imitatie van marmer uit papier niacin' en ge
latine. Men noemt die compositie daar Parijsch 
marmer. (Ind. Blotter). 

B I N N E N L A N D , 
's Gravenhage. Voor dc dienst van den wa

terstaat en 's lands burgerlijke openbare werken 
in Ned.-Indie zijn benoodigd acht adspirant-inge-
nieurs. Zi j , die genegen zijn zich op den voet, 
onder genot der voordeelen en onder de verplich
tingen, omschreven in 'het koninklijk besluit van 
26 December 1804, n". 70, opgenomen in dc 
Nederlandsche Staats-Courant van den 3 0 , " n dier 
maand, n". 309, als adspirant-ingenieur aau 's lands 
dienst in Ned.-Indie te verbinden, kunnen zich 
tot cn met ultimo November van dit jaar, ter 
mededinging, bij gezegeld request tot het depar
tement van koloniën wenden, onder overlegging 
van de stukken vermeld in de Staats-Courant, 
waar belanghebbenden alle verdere bijzonderhe
den dienaangaande vinden. 

— Door de de Nederlandsche Muatschappij 
tot Bevordering van Nijverheid i s , tengevolge van 
het besluit der jongste algemeene vergadering, 
aan Z. M . den Koning een adres ingediend, met 
verzoek om wijziging der patentbelasting. 

Amsterdam. De afdeeling der maatschappij 
tot bevordering der bouwkunst vergaderde den 
18 October j . 1. in het gewone lokaal. 

De secretaris gaf, behalve eenige mededeelingen, 
lezing van een brief des heeren Leliman , waar
bij deze zich voor dien avond verontschuldigde, 
om zijne toegezegde lezing te houden en waarvoor 
hij in dc plaats zond een aantal plaatwerken, 
om die te doen rondgaan. Hierna gaf de heer 
Redeker Bisdom onderscheidene teekeningen ter 
bezichtiging. 

De discussiën over eene wijziging in het houden 
der vergaderingen , werd tot eene volgende ver
gadering uitgesteld. 

— Wij vernemen dat in deze week, ten over
staan van den notaris Overboil alhier, is verleden 
dc akte van oplichting van de naamloozc ven
nootschap de Bouwkas, ten doel hebbende „he t 
bouwen en verhuren van woningen en andere in

richtingen , voornamelijk ten behoeve van den 
ambachtsstand." Van deze Maatschappij, welker 
statuten bereids door Z. M . zijn goedgekeurd , 
zijn directeuren de heeren G . A . Heineken en 
mr. J . C. de Vr ies , en commissarissen de heeren 
nu*. C. iV. Grommelin. G. II. Kuiper en N . G. 
Pierson. 

— Den 18den dezer heeft te Amsterdam de 
plechtige onthulling plaats gehad van het Vondels-
monument, te midden eener groote schare be
langstellenden ; ook de 1111. Ministers van Binnenl. 
Zaken en Financiën waren daarbij tegenwoordig. 
Het beeld, naar het model van Royer, is in de 
fabrijk van den heer Enthoven te 's Gravenhage 
in brons gegoten , en strekt haar tot groote eer. 

De beoordeeling over Vondelsbeeld en piede-
destal, ons welwillend toegezegd, hopen wij in 
een volgend nommer te kunnen plaatsen. 

— Het dezer dagen verschenen verslag der Lon-
densche commissie van onderzoek in zake de At
lantic en Great-Western spoorwegmaatschappij 
(van welke commissie de heer F . W. Oewel, onze 
stadgenoot, lid is) , en van welk verslag een ver
taald zeer uitvoerig uittreksel door het Algemeen 
beurscomité voor publieke fondsen alhier is ver
spreid . geeft den Engelschen Economist aanlei
ding daarvan te zeggen , dat het eindelijk eens 
in deze zaak iets i s , wat een voorkomen van 
waarheid heeft. Na al den dwazen bombast, die 
over dit onderwerp geschreven i s , heeft dit rap
port groote waarde. Wat den tegenwoordigen 
toestand en dc waarschijnlijke toekomst betreft, 
noemt de Economist het rapport vol genoeg met 
kwaad nieuws, liet blad zegt tenslotte: «Aller
waarschijnlijkst zal deze spoorweg eindigen met 
uitdeelingon te geven. In een groot land, dat 
vooruitgaat als Amerika , moeien de meeste hoofd
lijnen winsten afwerpen. Maar na den onormen 
ophef, waarmede het plan op de been geholpen 
en gehouden i s , moet de tegenwoordige toestand 
mislukking genoemd worden. Voor een spoorweg 
als deze is het wel een diepe val , wanneer men 
geen geld heeft, zelfs voor eerste mortgage bonds 
geen shilling meer te leen kan krijgen, gedwon
gen is loopende ontvangsten in beslag te nemen , 
ten einde de lijn te verbeteren. Twee lessen 
kunnen daaruit getrokken worden 1°. leder 
venuijde geld te steken in Amerikaansche onder
nemingen , waarin de Amerikanen zelve», niet 
voor hel grootste gedeelte deel nemen, want zij 
zijn bij dc hand en weten beter dan de Europe
anen wat er in hun land te doen is. 2". Ieder 
neme den ouden regel in acht, geen geld tc ge
ven aan hen die er nog om vragen. Als eene 
speculatie met grooten omhaal wordt aangekon
digd , wees dan voorzichtig en bewaar eene wijze 
achterdocht tegenover hen, die daarin betrokken 
zijn." 

Naar wij verder vernemen heeft de in deze 
week te Londen gehouden vergadering van be
langhebbenden bij de Atlantic and Great-Western-
spoorwegmaatschappij de voorstellen der commis
sie van ondcroek, strekkende tot regeling van 
den linanciclen toestand der maatschappij, met 
algemeene stemmen aangenomen. 

— Het anti-dagbladzegel-verbond heeft een 
vliegend blaadje verspreid , waarvan wij den in
houd hieronder inededeelen. Gebrek aan plaats
ruimte was oorzaak dat dit stuk niet in een 
voorgaand nommer kon worden opgenomen; het 
blaadje, doorliet hoofdbestuur onderteekend luidt 
als volgt: 

AFSCHAFFING - GEENE VERMINDERING! 
De afschaffing van het Dagbladzegel is een quaes-

tie van den dag geworden. 
Nu vooral, nu de Troonrede ons een wetsont

werp daarover aankondigt. 
Wij wachten de voordracht af, wij zien haar 

met verhingen te gemoet en wenschen niets lie
ver dan haar uit volle overtuiging te kunnen on
dersteunen. 

Toch blijven wij oproepen tot medewerking, 
want er zijn verschijnselen, die ons verontrus
ten, en ons doen vreezen, dat de oplossing van 
het vraagstuk in den door ons gewenschten zin 
nog verre van verzekerd is. 

Immers de Regeering sprak slechts van «ver
lichting van den last, dien het recht van zegel op 
de periodieke pers gelegd heeft." 

Hier wordt dc vrees, daar de wensch geuit, 
dat met deze verlichting slechts eene verminde
ring bedoeld zij. 

Zelfs zijn er geweest, die zich gehaast hebben 
om bij adres, aan de Regering niet onduidelijk te 
kennen te geven , dat zij ook die vermindering 
dankbaar uit hare handen zullen ontvangen. 

Getrouw aan zijn programma: Algeheele af
schaffing en op eenmaal, meent het Anti-Dag-
bladzegel-Verbond reeds nu met een enkel woord 
het publiek op het onvoldoende van dergelijken 
maatregel te moeten wijzen. en te moeten waar
schuwen tegen lijdelijk afwachten, dat licht voor 
instemming gehouden wordt. 

Het geldt hier een beginsel. 
Wie met ons gelooft, dat de zegclbelasting in 

den weg staat aan: zoo ruim mogelijke versprei
ding , tegen zoo laag mogelijken prijs, van dag
bladen , die aan hunne veelzijdige roeping zoo 
goed mogelijk voldoen, moet eene geheele weg
neming der belemmering verlangen. 

Geen halve maatregel, geene transactie kan 
hem bevredigen. 

Wie het goede w i l , moet het geheel willen ! 
Men meenc toch niet, dat de vermindering 

aanzienlijk zal zijn : want wie zou «het schoone 
denkbeeld eener vrije pers in het vrije Nederland" 
willen opofleren aan een overschot, dat schier 
geene baten meer voor de schatkist zoude af
werpen ? 

S c h i j n b a a r moge g e d e e l t e l i j k e afschaffing 
eene schrede voorwaarts zijn; — i n d e r d a a d is 
zij een nieuwe slagboom op den weg, die tot 
algeheele ontheffing van den druk leidt. Niet 
zoo licht gaat men er toe over, pas genomen 
maatregelen te herroepen: e n , maakt men de 
kwaal dragelijker, inen zal haar levens besten
digen. 

Maar wat meer is : Alleen a f s c h a f f i n g is 
billijk. 

Wordt het Dagbladzegel v e r m i n d e r d , dan 
ontbreekt de z e k e r h e i d , d a t de v o o r d e e 
l e n , w e l k e de s c h a t k i s t a f s t a a t , g e h e e l 
z u l l e n s t r e k k e n t e r v e r b e t e r i n g van de 
d a gb l a d pc i s in 't b e I a n g v a n h e t p u b l i e k . 

Daartoe is v r ij e c o n c u r r e n t i e noodig, 
die alleen het gevolg van a l g e h e e l e a f s c h a f 
f i n g kan zijn. Wan t , zoolang een gedeelte 
der belasting blijft bestaan , zal de oprichting van 
nieuwe bladen bijna onmogelijk blijven. 

Laten de bestaande bladen, ook na de af
schaffing, den rang handhaven, dien zij zich ver
worven hebben ; doch zij het dan door inspanning 
en verdienste. Vermindering der belasting zou 
aan die couranten een voordeel in handen geven, 
zonder tevens den weg te banen tot vrije con
currentie , die toch alleen aan het publiek ten 
waarborg strekken kan, dat hetgeen de schatkist 
ten z i j n e n beste afstaat, ook ten z i j n e n beste 
zal worden aangewend. 

Daarom m o e t ieder met ons blijven vragen 
om geheele afschaffing van het dagbladzegel. 

liet offer, dat wij verlangen, is dan wel groo
ter , maar dan ook eerst zal de zekerheid verkre
gen worden, dat het g e h e e l z a l k o m e n t e n 
v o o r d e e l t ' . v a n h e t N c d e r 1 n n d s c li e V o 1 k, 

A r n h e m . In de laatste vergadering der af
deeling van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst is liet voorstel van het bestuur, tot 
verhooging der contributie cn het wijzigen van 
eenige artikels in de wet, aangenomen. De ver-
hooging der contributie strekt tot instandhouding 
van het leesgezelschap. 

— Wij vestigen de aandacht van de bouwkun
digen op de in dit blad geplaatste uitnoodiging 
van het kerkbestuur der kathedraal tc 's Bosch, 
tot mededinging naar het vervaardigen van tee
keningen voor drie altaren in deze hoofdkerk. 
Dc bepaling van de toewijzing der premiën aan 
de drie best geleverde ontwerpen strekt ons ten 
waarborg, dat men bij dezen wedstrijd geen plan 
beeft den uitgeloofden prijs tusschen twee of meer
dere mededingers te verdeden, zoo als helaas in 
den laatsten tijd meermalen het geval was en 
waardoor het vertronwen in het mededingen naar 
prijsvragen geschokt was. 

Varia. 
Nieuw papier voor bankbiljetten. Men 

heeft onlangs in Engeland staaltjes van een nieuw 
papier ontvangen, bereid uit vlas van Nieuw-
Zeeland. Dit papier heeft een bijzonder weefsel 
en eene sterkte, die het zeer geschikt schijnt te 
maken voor bankbiljetten. Men is er door chemi-_ 
sche bewerkingen in geslaagd de aan dit papier 
eigene kleur te doen verdwijnen en het even wit 
te maken als dat van gewone lompen. 

Uitbreiding van Parijs. 1850 jaren waren 
noodig, om Parijs het eerste millioen inwoners te 
bezorgen; om het tweede millioen te overschrij
den, waren 1G jaren voldoende. 

Als men den nieuwen aanbouw der stad in 
in eene regte doorloopende lijn kon opstellen, 
zou deze eene lengte van 15 Duitsche mijlen of 
circa 22 uren gaans beslaan. Deze reusachtige 
linie zou uit 200 boulevards en straten , 8 nieuwe 
kerken, 80 nieuwe scholen , 12 nieuwe bruggen, 
de halles centrales, den nieuwen temple, 4 nieuwe 
slachthuizen, 22 nieuwe pleinen en 3 nieuwe par
ken met 50.000 hoornen bestaan. Dit is het nieuwe 
Parijs. 

Te Parijs weet men nauwkeurig wat al dat 
nieuwe gekost heeft, en wel 1.500,000.000 francs 
in de 15 laatst.- jaren. 

In dat tijdsverloop werden 10.515 huizen ge
sloopt cn 20.311 nieuwe gebouwd; de meeste 
dezer laatsten zijn groote, prachtige gebouwen , 
met sierlijke facaden, hard steenen trappen en ge-
stucadoorde vestibules, met hooggewelfde salons 
en coquette boudoirs, met marmer en brons, 
met verguld eu schilderwerk gedecoreerd, met 
gas- en waterleidingen en alles wat weelde en 
zucht tot gemak maar kunnen uitdenken. Huizen 
en hotels, 5 verdiepingen hoog en au cinquième 
niet zelden door graven en gravinnen bewoond. 

Mijnen in Zweden. Dit land bezit 50 ijzer 
mijnen, die in 1804 500,000 tonnen a 1000 Ned. 
ponden ieder ijzererts opleverden. Staafijzer wordt 
in Zweden weinig gemaakt, het jaarlijksch pro
duct daarvan gaat nooit boven de 30,000 tonnen. 
In 1804 werden 3200 tonnen Bessemer staal ge
produceerd, terwijl het tonnen aantal gegoten 
staal klom tot 4500. 

A l het werk van smelten cn zuiveren der ertsen 
wordt in Zweden door houtskool verligt. 

Dc heer Rutherford maakt bekend, dat eene 
nauwkeurige waarneming van dc oppervlakte der 
maan hein heeft doen zien , dat in deu vorm 
van den krater van Linncaus geene de minste 
verandering gekomen i s , cn hij niet is verdwe
nen. 

(Engineer]. 

— Van de 10,000 lichtstralen , die onze damp
kring bereiken, komen er slechts 8000 op een 
gegeven punt, wanneer zij loodrecht door eene 
heldere lucht vallen. Is de hoek van inval 50 
graden , dan komen er slechts 7000, en bij een 
hoek van 1 graad niet meer dan 3000 stralen. 

Door eene horizontale luchtlaag komen, vol
gens nauwkeurige waarnemingen van de 10,000 
lichtstralen , die in onzen dampkring vallen , niet 
meer dan 5 op de oppervlakte der aarde. 

(Cosmos.) 

— Europa heeft eene mijl kustland voor iedere 
187 O mijlen oppervlakte. Azië eene mijl op 
iedere 528 mijlen vlakte-inhoud; Afrika eene mijl 
kust op 738 • mijlen oppervlakte. Noord-Ainerikal 
op 200 en Zuid-Anierika 1 op iedere 340 vierk. 
mijlen inhoud. 

(Idem.) 

— Wanneer de verspreiding van warmte op onze 
maan ongeveer gelijk is aan die op aarde, dan 
rijst de thermometer daar op den langen Maan
dag , ver boven het kookpunt van water. 

De meest nauwkeurige waarnemingen en de 
gevoeligste werktuigen echter hebben nog nim
mer eenige verspreiding van warmte, van de 
maan naar onzen bol , aangeduid. Geeft onze 
wachter dus werkelijk van zijne waimte af, dan 
gaat die geheel in het hemelruim of in de 
bovenste lagen van onzen dampkring verloren. 

(Idem.) 

Lucht-electriciteit. Dat de ijzeren kruisen, 
die op onze kerktorens, en in de richting van 
noord en zuid staan, door den langdurigen in
vloed van de lucht-electriciteit sterk magnetisch 
worden, is algemeen bekend. 

In het Woolwich-arsenaal in Engeland heeft 
men de waarneming gedaan, dat de loopen der 
geweren van dc Engelsche vrijwilligers van die 
plaats sterk magnetisch waren geworden, en 
bij onderzoek is gebleken , dat de richting, waarin 
dc vrijwilligers, bij hunne zeer talrijke schiet
oefeningen , vuren, volkomen noord en zuid 
l ig t , en dus de lucht-electriciteit hier alweder 
de oorzaak van dit verschijnsel is. 

(Engineer N " . 570). 

Telegraafkabels. De onderstaande cijfers ge
ven het gewicht aan koper cn aan guttah-perclia, 
voor de geleidraden en de isolatoren der voor
naamste zee-telegraat kabels. De getallen hebben 
betrekking op eene lengte van 1 knoop, zijnde 
1838 Ned. el len; de ponden zijn Eng. ponden, 
, / , kilo. 

De Atlantische kabel van 1858, 107 koper, 
201 gutlah-percha. De kabel van de Roode Zee, 
180 koper, 212 guttah-percha; de Malta-AIcxan-
d r i ë -kabe l , 400 koper, 400 guttah-percha; die 
van de Golf van Perz.ië 225 koper , 275 guttah-
percha; de Atlantische van 1800, 300 koper, 
400 guttah-percha. {Idem). 

Er zijn thans ongeveer 80,000 Eng. mijlen 
telegraaflijn gespannen om onzen bol, werkende 
met 250,000 mijlen draad. Engeland bezit daar
van p. m. ' / , a '/„ gedeelte: van de draden 
' A « '/»• (Idem). 

Gouden standaard muntwezen. Aan het 
weder invoeren van een gouden standaard in het 
muntwezen, wordt in verschillende landen, waar 
die door den zilver standaard was vervangen, ge
dacht. In de Vereenigde Staten onder anderen is 
gouden munt het meest circuleerend medium. In 
de munt der Vereenigde Staten werden van 1793 
tot 1807 vooreen bedrag van 987,500,000 dollars 
aan luunt-specicn, waarvan 845,000,000 aan 
goud, geslagen. In Californië alleen is in de 
laatste 8 maanden van 1800 voor 9,042,000 dollars 
aan gouden en millioen dollars aan zilveren 
munten geslagen. (Idem.) 

Uitzetting en inkrimping van muren 
door de verandering van temperatuur. 
Bruiiiceaii te Parijs heeft dienaangaande door 
proefnemingen het volgende waargenomen. 

Metselspeciën, cement en, beton ondergaan 
over het algemeen , door de verandering der 
temperatuur grootere uitzetting en inkrimping 
dan gebakken en gehouwen steen. Bij de eerste 
bedragen deze veranderingen '/ioo a '/;o streep 
per strekkende e l , bij de tweede l / , 3 0 tot '/uo 
streep per e l , voor iedere graad Celsius tempe
ratuursverandering. Rekent men door elkander 
'/uu streep, dan zal een muur van 1000 ellen 
lengte, die bij eene zomerwarmte van 20 graden 
Celsius of 08" Fahrenheit gemetseld is , bij eene 
strenge winterkoude van — 20° Celsius of 4 ° 
onder O Fahrenheit meer dan 3 palmen korter 
moeten worden. 

Deze verkorting n u , zal natuurlijk niet op ééne 
plaats zichtbaar worden , maar zich in een aantal 
scheuren verdeden , welker breedte te tarnen ge
nomen ongeveer de opgegevene maat bedra
gen zal. 

(Dingier's Polyt. Journal/. 

Uitgloeien, schoonbijten en galvanisatie 
van metaaldraad, door Bedson. — Door 
G. Bedson, directeur van de ijzerfabrieken van 
Johnson te Manchester i s , volgens mededeeling 
van de Annates télégraphiques, eene nieuwe 
wijze van bewerking van metaaldraden tot de 
galvanisatie uitgevonden, waarbij de draden of' 
bladen metaal herhaaldelijk en snel door een bad 
van chloorwaterstofzuur en gesmolten zink worden 
heengetrokken. De metaaldraden rusten, wan
neer zij uit de trekbank komen, op een stel van 
rollen met verticale as, wier aantal geövenre-
digd is aan den omvang der fabrikatie. De dra
den gaan van dc rol onmiddellijk in den uitgloei-
ingsoven , doch zijn daar niet aau de vlam bloot
gesteld , maar gaan elk afzonderlijk door ijzeren 
buizen, die geplaatst zijn in eene kamer , welke 
verhit wordt door de vuren van twee aan de 
beide uiteinden des ovens geplaatste haarden, 
De buitenste oppervlakte der buizen in het aan 
de vlam blootgestelde gedeelte wordt beschut 
door vuurvaste klei. De doortocht door de zeer 
sterk verhitte buizen is genoegzaam tot de uit-
gloeiing. Daarna komen de draden in een groote 
looden bak, waarin zich het bad van zoutzuur 
bevindt. Rondom de looden bak is een dubbele 
bodem, waar tusschen een stroom koud water 
de warmte van binnen regelt. Elke draad loopt 
in dezen bak over eene afzonderlijke schijf van 
lood, porselein of eenige andere stof, die de 
bewerking van het zoutzuur weerstaat. 

Vervolgens worden de draden in een bak van 
gesmolten zink geleid, waar zij wederom elk 
over eene bijzondere schijf loopen, en eindelijk 
uitkomen op rollen, die door het stoomwerktuig 
der fabriek worden in beweging gebracht, en die 
de draden door de verschillende toestellen, die 
wij genoemd hebben, heentrekken. 

Bij het verlaten van het zinkbad gaan de dra
den door een laagje zand , dat genoegzaam is om 
de onregelmatigheden in de dunne laag zink weg 
te nemen. Daar evenwel de draden steeds ge
spannen cn daardoor recht gehouden worden, is 
deze zuivering bijna onnoodig. Bij de gewone 
wijze van galvanisatie is men genoodzaakt, den 
draad door eene soort van trekplaat te doen gaan 
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Smeerverbruik per u* Heet geloopene assen 

eu per Duiteche mijl per 100,000 nsinijleu 

iu tulpolldcu iDuitschc mijlen.) 

\1 pond -— ' / , kilu.) 

1801 0, 00199. . niet o p g e g e v e n . 

1802 0, 00147. . > » 
1803 0, 00117. . . . 0, 5025. 
1804 0, 00093. . . . 0, 0541. 
1865 0, 00109. . . . 0, 0700. 
1860 0, 00085. . . . 0, 7858. 

Op bijna geene enkele Duitsche baan wordt zoo 
weinig smeerolie verbruikt, waarbij tevens het 
geringe getal gloeiend geworden assen aandacht 
verdient. 

Verkolen van telegraafpalen en spoor
wegliggers volgens de bereidingswijze van 
Lapparent. Het doordringen met eene oplossing 
van kopervitriool biedt op hoofdlijnen, zoowel 
als in kale streken, waar het hout hoog in prijs 
komt te staan, belangrijke voordeden aan. Deze 
kostbare wijze van doortrekken is echter niet 
meer gerechtvaardigd, als het zijtakken van min
der gewicht geldt, die door boscbrijke landstreken 
loopen (zooals eenige vakken van den spoorweg 
op Java). 

In zulk een geval zal het verkieslijk zijn de 
boomen oppervlakkig te verkolen volgens het 
procédé van Lapparent. Hierdoor worden dc kie
men van de tot vernieling van het hout bijdra
gende zwammen gedood en gelijktijdig de poriën 
van de buitenvlakte gesloten. Zijn de gevelde 
boomen over vele punten verdeeld, zoo wordt 
eene verkolingslamp gebruikt. Heeft men daar
entegen een groot aantal stammen, die bijeen 
liggen, tegen bederf te bewaren, zoo bezigt men 
een' retortvormigen toestel, waarin de tot ver
koling noodige vlam door steenkolen wordt gevoed 
en door een' stroom zeer vochtige lucht onder
houden. In het Februari-numiuer van bet Organ 
f. d. Fortschr. d. Eisenbahnw., 1867, worden beiden 
beschreven en afgebeeld. 

Om geene brandstof te verkwisten. moet het 
hout vooraf worden gedroogd en tegen nevel en 
mist gevrijwaard. 

Als brandstof kan men cokes , houtskool (met 
elkander gemengd), steenkolen , hout en ook vloei
stoffen bezigen. 

(Zie behalve het aangehaalde Or9.n1 de Annules 
télégraphiques, VIII, p. 511 eu Dingler'a Pnlgt. 
Jour»., Bd. 181 . p. 42.) 

Widard's spoorwegrijtuig voor personen 
met twee verdiepingen. In Oppermann'z Por
tefeuille économiquc des machines, 1805 , Janvier, 
wordt een spoorwegwagen met verdiepingen af
gebeeld. De bodem is zoo laag mogelijk. De 
bovenkant van de raderen reikt tot onder de 
zitplaatsen. Daardoor was bet mogelijk. bij eene 
gezamenlijke hoogte van 4, m 00 hoven de spoor
staven, twee verdiepingen aan te brengen. De 

-«mdejste verdieping bevat aan elk eind een coupé 
' . - ' ' tgëdptc 'klasse, niet eene rij zitplaatsen, die door 

«ér* ,v*rnuftige inrichting in gemakkelijke nacht-
'. W^ej-s^Runnen worden veranderd. Daar tusschen 

0 eiodi,-s 

oupé s tweede klasse. Aan elk wagen-
dt een trap naar de derde klasse, die 

breedte te beschikken heeft dan de 
tweede . zoodat de gansche samenstelling 

J-genoeg schijnt te hebben. De wagen 
68 plU.sonen i n , weegt ledig 0800 kilo's 

en' kösV i2(JD(\ fianken. 
, . Zoo ik mij. un-i bedrieg, beeft men ook iu 

ff *rj{'rt^nWad^erivti' s |nienrijtuigen met twee verdie-
iijfcjj. U idJjclit verdienen zij aanbeveling op Java. 

om de oppervlakte gelijk te maken. Het systeem 
van Bedson biedt in zijn geheel het voordeel aan 
van een onafgebroken en snellen gang in de 
drie genoemde bewerkingen. 

De draad komt zeer warm iu het uitbijtings-
bad j door de ontleding van het zuur en de ont
wikkeling der waterstof wordt het ijzeroxyde, 
dat zich op de oppervlakte van den draad bevindt, 
neergeslagen, zoodat het metaal zuiver en onver
anderd uit het bad komt. Een draad n". 12 
Engelsch (van 2,7 Ned. streep middellijn) kan 
door de machine geleid worden met eene snel
heid van 30 meter in de minuut. De snelheid 
is evenwel afhankelijk van verschillende omstan
digheden . als de lengte der buizen en de warmte 
van den oven. 

(Bulletin ilt' Musèe de l' Industrie/. 

Verbruik van smeerolie op de locomo
tief baan Berlijn—Potsdam—Maadenburg 
sinds de invoering van de smeerpremie. 

Correspondentie. 

Aan J. J. H. te G. Het vroeger toegezonden 
stuk over Lübke's kunstlerischen Earbenlebre zal 
bij gelegenheid worden opgenomen. 

Aun E. te Z. De redactie zal trachten aan uw 
verzoek omtrent den Eidoskoop te voldoen. 

Het artikel over den waterhijschinolen wordt 
opgenomen , als de houtgravure gereed is. 

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

II mm il ali , 2«* O c l . 
Ten 1 2 ure, ten roudhuizc te Dordrecht: Int verbouwen 

van de eerste openbare anueii-elnn.1 dier gemeente . in de 
Vriesestrant. 

Ten 1 ure. op liet raadhuis te Zwolle: het bouwen van 
eeu exereit ielokaói lai mallede met woning voor den con
cierge , in de Pruiib.trnat ol duor. 

Ten I ure, teu raadliui/e tc Zutfen: le. liet miikeii vim 
een bergplaats voor petroleum; 8 0 . het maken vau eene 
brug' over de buitengracht liij dc nieuwe wandeling; So. het 
maken van eene welput bij de school iu de lieven. 

I l lnadag, uu O . l . 
'len 12 ure. ten liuize van de wed. H . O. v. d. Wenk

te Zalt-Bommel: liet herstellen der krib-, pak- en verdere 
waterwerken van het distriet iu eu nau de rivieren tb- Maal 
ell de Mans. 

V Y . C I I » d l » , :»•» O . l . 
Ten 12 ure, in bet Kt li.eciitchuis te Boskoop bij Gouda: 

het bouwen van eene R. O. kerk met turen eu pastorie. 
Dour dc Directie der N'cd. U)iijn-|M)orvvcg-M:iu1-elinppij te 

l'trecht: het leveren van liO.onO eiken dwarsligger* iu acht 
perceelen, en eikenhout voor 100 wissel-, in tien perceelen. 

In dc herberg van S. I'. Aalsniu te Ithiaiiwhuis (in Fries
land): het bouwen eener kerk met toren cn pastorie. 

ll.mrlenlag , SI O. l . 
Ten I I ure, door de directie der oiariue te Willemsoord: 

liet. arbeidsloon cu de gedeeltelijke leverantie der materialen 
voor het ranken vun drie paar Konten sluisdeuren, benevens 
het uitnemen en in hengen van drie paar houten en twee 
paar ijzeren deuren in de zeedoksluis eu Marine-schutslui-
te Willemsoord. 

Ten 12 ure, in ecu der lokalen van liet ministerie van 
biunenl. zaken te 'sllage: het. maken van het. gedeelte, 
van deu Zuiilcr-Maasdijk bij het fort Crevecoeur tot den 
Ziiider-Diezedijk bij 's Itoseh, vau den spoorweg van Otreeht 
naar Boxtel. 

'feu 12 ure, op dc bouwhoeve de Nourdhork, ouder 
Drie]: het bouwen eener schuur, dienende tot wagenhuis, 
bakkerij en varkensstal. 

Y r . f d a g , 1 >(iv 
Ten 10 ure, aan het prov. bestuur te .Middelburg: het 

onderhoud van het buis van arrest te Zierikzee, gedurende 
dc jaren 1808, 1869 en 1870. 

M a a n d a g , 4 K o t . 
Ten 12 ure, aan het gebouw vau het pruv. bestuur te 

Maastricht: de uitvoering van dc werken tot verbetering 
van dc rivier de Maas, voor rekening der Nederlandache 
eu Belgische Kegeeringen. naar aanleiding vau art. 9 van 
liet trartaat van l i Mei 186:1, betrekkelijk de vvatcraftap-
piiigen van die rivier, ids: lo. de voortzetting der verbete
ring in de gemeenten Maasbraeht cu Wessciu, tegenover de 
plaats, genaamd de l-.iigel ; en 2o. de verbetering i n d e 
gemeenten Borgharen en Itteren. in dc raailijuen XVI 
en XVII . 

Ten 12 ure, iu het lokaal vau bet ministerie van biu-
iieidandschc zaken te 's Hage: de annleg eener telegraaflijn 
laugs deu .Staatsspoorweg met twee draden tusschen Gro
ningen en Winschoten cn met één draad tusschen Winscho
ten en de Pruissisclie grens bij de Nieuwe Schans. 

I l lnadag , 12 Hav. 
Ten 12 ure, aan liet lokaal van het pruy. bestuur tc 

Arnhem: bet onderhonden van den provincialen weg 
vnu Arnhem naar Apeldoorn, gedurende vier jaren , aau-
vangende I Januari 1868 cn eindigende 31 December 1871. 

Ten 12 ure, in het lokaal vnn het ministerie van maran
te 'sllage: het maken cn stellen van ecu ijzeren lirhtop-
stnnd met ijzeren hek eu het maken der daarvoor noodige 
fundeeringen voor een ocverliclit te Neuzen. 

Donderdag, 14 Nor . 
Ten 12 ure, aan het hoofdbureau der Maatschappij tot 

exploitatie van Staatsspoorwegen tc 'sllage: bet bouwen 
van twee wachterswoningeu en het makeu van twee over
wegen voor de wegen van Pey naar Keht en deu houtweg 
onler dc gemeente Bobt, ten behoeve van den spoorweg 
van Mastrielii nnar Venlo. 

V r i j d a g IS Nov. 
Ten l O ' / i ure, tuin het prov. bestuur te's llertogcnboseh : 

het uiukcu der aardebaan en kunstwerken , met het deels be-
grinden, deels met klinkers bestraten vau den rijksweg vau 
Eindhoven naar Weert, in de gemeente Maasheeze tot den 
rijksweg onder llamont (België) iu dc richting op linde], 
ter lengte van 9175 cl. 

Ten lO ' / j ure, aan het prov. bestuur te's Hertogenbosch: 
het gereed maken cn daarna begriuden vau deu bestanuden 
weg van Standdaard buileu tot Zevenbergen en vau lautst-
gcuoeindc plaats tot de Roode Vaart, lang 12,717 el, nut 
het eenjarig onderhoud vnn den uieuwen grindweg. 

Donderdag , 12 live. 
Ten 12 ure, iu ecu der lukaJeu van het ministerie vuu 

binucnl. zaken te 's Hage: het makeu vau de aarde- cn 
eeuige andere werken voor den spoorweg vau Meppel uual 
Groningen. 

A f l o o p v a n aanbes ted ingen . 
Op I U Oct. tc L'trecht: het inrigtcn van een gebouw tut 

postkantoor. Minste inschrijvers waren de heeren C . Rijn-
frauk en .1. O. Sikkel aldaar, beiden voor /8988. 

Op l « Oct. te Middelburg: het leveren eu storten vuu 
8420 last steen , ter voortzetting vnu dc oeververdediging 
wederzijds de liavendijken van het kanaal vau Neuzen, waar
van uaiiueiner is gewurden de Heer .1. FUis, te Vlissiiigeu, 
voor de som vuu f 22,. .8. 

Op l ï Oct. te Haarlem: het niakin van overdekte riolen 
in de Wijngaardsteeg, Mariunnesteeg, (Jeciliastccg , kokstecg 
en korte Rozenstraat, alsmede twee zinkputten met spruiten 

in de Doelenstraat. Voor dit perceel zijn ingeleverd 10 in-
schrijviugsbüTettei i , waaruit bleek de minste der inschrijvers 
tc ziju dc heer .1. Groenewegeu, te Haarlem, voor ƒ 1 8 1 7 . 

Op 17 Oct. tc 's Hage : het maken vuu beplantingen voor 
deu spoorweg van Zwolle naar Heereuveen. Daarvoor waren 
4 bUjctteu van inschrijving ingekomen. cu was de minste 
inschrijving die van den heer C. de Jong, van flardiuxveld. 
voor ƒ 3 4 7 8 . 

0|) I S Oet. te Arnhem: het uitvoeren vuu eeuige her
stellingen eu vernieuwingen aau- eu het gewoon onderhoud 
van de lukaleu der regtbunk en van het buis vau arrest te 
Zutfen , gedurende drie jaren , ingaande 1 Jan. 1868 cn ein
digende 81 Dec. 1870. Minste iuschriiver de beer W. l'iter-
wijk te Zutfen, vuur f 3050. 

Op 18 Oct. tc Middelburg : herbestediug van bet vyfde 
perceel tot bet maken vnu buitengewone verdedigingswerkeu 
aan de oever- van eenige calamitelise polders in de/c provincie. 
Van dit werk i- aannemer geworden de beer W. Speelman , 
te Hnrgh. voor ƒ25,500. 

Op iH Oct. te 's Itesch : liet gereed maken der aarden 
baan en met mupklinkcrs bestraten van den weg van Baarle-
Nassini over Alpheii tot Gilzc . lang 12.047 e l , niet het 
bouwen van de verei-ebte kunstwerken en bet eenjarig on
derbond* Aangenomen door den heer F. hinskeus te lire-
riek , voor /'77,400. 

Op 22 Oct. tc 'sHage: liet bouwen vnu een lichtwach-
tersvvaii.inu in den Nuordwijkpulder bij \ \ i l.-uurdcn iu Zee
land . alles met tb u auukb-ve van dien ; daarvoor waren 10 
billetten vun inschrijving ingekuinen cu was dc minste in
schrijving die van den heer .1. N. A . vau de Sandc, te 
Breekena , vuur ƒ 4:173. 

I lp 22 Oct. te 's Bosch : het herstelleu en voorden vau 
ile uitgespoelde kcuaalhoordeii der Zuid-Willemsvaart in 
deze provincie nirt de leverantie van de vereischte rijs- en 
rietmaterialcu eu lief onderhoud vau die werken ti,T -'10 Jiuuj 
1868. Aangenomen het lste perceel voor ƒ 40Ü0 dour den 
lieer G. J . van Iaai aldaar eu het 2de perceel vuor ƒ 4 1 4 6 
door den Heer G . .1. Vidlings te Heeze. 

Op 23 Oc:. tc 's l lage: Het optrekken vau ecu archief-
grUuuvv , teu dienste van het kabinet des konings op den 
Fluweelen Burgaal, uhbiar. Daarvuor waren 11 inschrijvin
gen ingekomen. waarvan de laagste was die van den heer S. 
van der kamp. tc beiden, voor ƒ 7433. 

Advertentiën. 

ARCHITEKTEN 
zoo in als buiten üfederland 
worden uitgenoodigd tot mededinging in het ver
vaardigen van T K K K K N I N O E N van drie A I J T A H K X 
voor de Kathedrale Kerk te 's Hertogenbosch. 
volgens voorwaarden aldaar, franco Brieven, te 
bevragen bij den Hoog Eerw. Heer C. N . V I N 
A M E L S F O O R T , Plebaan, of hij den Heer J . J . 
II. BOLSIUS, Arcbitekt. 

Aan de drie best gekeurde ontwerpen wordt 
eene premie uitgeloofd: dc I ' van 400, de 2' 
van 200 en de 3« van 100 gulden Nederl. Cour. 

's Boscii . 23 October 1807. 
Het Kerkbestuur 

der Kathedraal te 's Boscil. 

Bij MARTINI'S NUIIOEF, te 's Gravenhage, en 
I). A. THIEME, te Arnhem, ziet het licht. 

H E T l e T Z V E J F l , 

meer bepaaldelijk beschouwd ais grondstof, be
stemd tot vervaardiging van vuurmonden door 

\ . K . H K I T H E K , 
Kapitein der Artillerie. 

uitgegeven op last van het Departement van Oorlog. 
Roy. 8vo. 96 blz. Mot 5 platen. Prijs ƒ 1.20. 

D. A. T H I E M E , te Amhem, heeft uitgegeven: 

K A K B O K K J E 
VOOR 

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

SP00RWEGREIZIGERS. 
INHOUD: 1". Wet houdende bepalingen om

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

P r i j s t ,/ - * » . 

H. H. ARCHITECTEN. 
Een jong uiensch, sinds een viertal jaren bij 

den bouw van verschillende werken als opzichter 
geplaatst, zoekt eene betrekking als teekenaar 
of opzichter tegen November e. k. Nadere infor
mation te bekomen onder letter A bij den Uitgever 
dezer Courant. 

4a! Arnhem bij D. A. THIEME.—Hoofdcorrespondenten L . VAN B A K K E N E S & C». te Amsterdam. — Boekdrukkerij vau O. VV. VAN DEK W I E L . 

Tweede jaargang. IT0. 44 

Verschijnt geregeld lederen Zaterdag bij 
l i . A . TUI K i l F te A r n h e m . 

I'rijs per 3 niindeo franco p. ,P. j l . i i" . 

2 November 1867. 

H.-n ..l-'-ii!i''i-ri ' i f t i I M I era jaargaag. 

MterfealifD Uilen / -.20 per gewincn regel 
en / - . i i I N I ivgel en ••en \ ° . 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IIGEHEUES, EABRIKANTEI, AAMEMERS& WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . Y V . V A N G E N D T J G Z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0E8BUBGH, C. .1. VAN DOORN, 0. OBOTHB, .1. II. bELWAN, II. LINSE, S. E. ff. R00RDA VAN EYSINGA, H. P. VOGEL, 

DE WATERHIJSCH- OF P O M P M O L E N VOLGENS 
HET OCTROOI V A N DEN CIVIEL INGENIEUR 

H. OVERMARS J R . 

Het is bekend dat schepradmolens het water 
niet hooger kunnen opbrengen dan tot 1.50 a 1,70 
e l , en dat vijzelmolens, eenmaal aangelegd tot 
eene bepaalde hoogte van opbrengst , steeds het 
water tot die hoogte moeten opvoeren . en bij 
een' afwisselenden stand van het buitenwater, 
waarop zij moeten lozen, of niet kunnen blijven 
werken, wanneer de vijzel bij hoog water onder 
staat, of wel nutteloos werk moeten doen, 
wanneer zij hij lager stand van het buitenwater 
dan de uitlonzing van dc vijzel, daarvoor toch 
tot meerdere hoogte moeten opbrengen dan wer
kelijk de buitenvvaterstand vordert. 

Bij de scheprad- en vijzelmolens moet men 
dus dikwijls het waaien van den wind blijven 
aanzien zonder daarvan gebruik te kunnen ma
ken , hoe gaarne men ook nog zou blijven voort-
werken , — want het water is te hoog gere
zen ; — terwijl nog bovendien bij de vijzel de 
wind te slap kan wezen , om den molen voor 
eene hooge opbrengst te kunnen bewegen, ter
wijl hij nog krachtig genoeg zou zijn als inen 
die opbrengst maar verminderen kon . dat de 
stand van het buitenwater dikwijls zou toe
staan. En de vijzel kan ook het water in den 
regel slechts tot 3 el hoogte opvoeren. 

Daarbij komt nog dat heide werktuigen , zoo
wel scheprad als vijzel, eene zekere snelheid 
moeten hebben om, bij het opvoeren van het 
water, het te kunnen opbrengen tot de aange-
gevene hoogte, zonder door de onvermijdelijke 
speelruimte langs krimp en opleider zooveel te 
verliezen, dat bij weinig omwentelingen van de 
molens, de wateropbrengst door dat verlies tot 
nul wordt teruggebracht. 

A l deze nadeelen worden weggenomen door 
het gebruik van pompen met een' open boezem. 

In verband met stoomtuigen werden zij reeds 
meermalen toegepast onder verschillenden vorm; 
doch de beweging der molens werd daarmede 
nog niet, ten minste met geen gunstig gevolg, 
in verband gebracht; de reden daarvan was, 
dat men bij pompen , hartkleppen en ziiigerklep-
pen aanbracht van eene constructie, dat zij 
eenigen tijd vorderen, om zich behoorlijk te kun
nen sluiten. 

Door eene meer of minder samengestelde in
richting der stoomtuigen, (b. v. de hydraulieken 
der Haarlemmermeerstoomtuigen), zorgde men 
er voor, dat bij eiken slag vóórdat de zuigers 
hunne opgaande beweging beginnen, een oogen
blik van rust intreedt, waardoor men tijd geeft 
aan de kleppen, om die sluiting te kunnen vol
brengen. 

Bij eene onafgebrokene doorgaande , dan eens 
onregelmatig versnellende, dan weder vertragende 
beweging van molens, is die stilstand niet te 

verkrijgen, en neergaande en opgaande s lag 
moeten onmiddellijk elkander vervangen. 

Plutte Grond. 

Toch heeft men reeds voor kleine pompen van 
b. v. 0,50 el middellijn eene regelmatige rader
beweging van stoomtuigen zonder tusschenpoozing 
van rust toegepast , zooals onder anderen aan 
het stoomtuig tot ontlediging der riolen te 
Hoorn; men heeft daarbij geene scharnierklep-
peu , maar enkele op- en nederbewegende schij
ven van caoutchouc, die op een roosterwerk rus-

j ten en tegen ijzeren of metalen bekkens aan
slaan. Maar voor pompen wijder dan 0,50 el 
is die onafgebrokene beweging, voor zoover wij 
-weten, nimmer toegepast, en voor onze groote 
molens is sprake van pompen van 0,90 el tot 
1,30 el wijdte. 

En terecht heeft men bij de nieuwe inrichting 
begrepen. dat, om slappe winden te kunnen 
aanwenden, en de minste snelheid nog voordee-
l ig te kunnen toepassen , de meest mogelijk vol
maakte inrichting van pompen allernoodzakelijkst 
i s , want de mindere volmaaktheid van zuigers 
en kleppen , die bij stoomgebruik door meerdere 
kracht (dat is door meer steenkolen) en door 
eene bepaalde en gunstigste snelheid verholpen 
wordt of liever onbekend blijft, zou bij slappen 
wind of weinig kracht en bij weinig wiekenom-
gang of weinig snelheid met haar volle vermo
gen , optreden: de minste onvolmaaktheid zou 
alsdan met al haren invloed geïsoleerd voor den 
dag treden. 

De wind zou voor de pompen de toetssteen hun
ner volmaaktheid worden ; hij is deze geweest en 
naar hetgeen wij zagen en lazen in het rapport van 
den hoofd-ingenieur, met de keuring van den molen 
belast, is de inrichting van zuigers en hartklep
pen zeer gunstig geslaagd en zeer gunstig gebleken. 

Het zou ons te ver voeren hier verder in details 
te treden, wij willen alleen nog opmerken, dat 
bij de nieuwe inrichting de krukkenbeweging 
zeer wel begrepen is toegepast, want deze geeft 
aan de zuigers eene mindere snelheid tegen het 
begin cn het einde van eiken slag , waardoor het 
teruggaan van den zuiger meer geleidelijk en 
ongevoeliger geschiedt dan zulks bijv. bij hef-
boomen zou plaats hebben, en de kleppen, die 
slechts weinig weg te doorloopen hebben, zullen 
dan reeds tijdig beginnen te sluiten, en in ge
sloten toestand zijn als de zuiger het water moet 
opvoeren. 

Eene parallelgeleiding dwingt de zuigers tot 
beweging in loodrechten stand, waardoor wrij
ving ten gevolge van schuine richting langs de 
pompwanden vermeden wordt en dus ook hunne 
slijting zeer gering wordt. 

De molen te Hardinxveld, waarop het pomp-
stelsel werd toegepast, was een vijzelinolen van 
08 voet vlucht. De genoemde molen bevat zes 
pompen, twee aan twee van 91 , 68 r' en 41 Ned. 
duim wijdte. Het is echter gebleken, dat de 
arbeid, het vermogen van den molen te minitieus 
is afgewerkt, en men toch altijd niet 4 stuks 
pompen maalt, zoodat er in het vervolg slechts 
4 pompen zullen worden aangewend, zooals op 
bijgaande schets is aangeduid, en deze schets, 
aanduidende hoe een vijzelmolen veranderd kan 
worden, dient ook voor nieuwe molens. Bij de 
schepradinolens komen de vier pompen op de 
plaats van het groote onderwiel of de benedenbon-
kclaar, in den zoogenaamden «drogen bak'' en 
de beweging der staande spil wordt zijdelings op 
de pompen overgebracht. 

http://Or9.n1
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Daar de molen voordeelig met weinig einden 
blijft malen, omdat de pompen het opgevoerde 
water niet kunnen verliezen, kan men, zonder 
toezicht van den molenaar, blijven malen totdat 
de wind van bijv. 70 einden tot 10 of 5 einden 
per minuut is verminderd. en dan kan men , 
door afkoppeling van een paar pompen, de molen 
weder veel snelheid aan de wieken geven en we
der afwerken, totdat dc molen stilstaat, wanneer 
er geen noemenswaardigen wind meer is. 

Zoo ook kan men omgekeerd , naarmate de wind 
in sterkte toeneemt, de molen laten werken van 
weinig tot vele einden en dan een paar pompen 
aankoppelen , waardoor de molen weder langzaam 
gaat malen en weder meerdere wiekensnelbeid 
verkrijgen kan. 

Het spreekt van zelve dat door deze nnufge-
brokene werking bij alle winden , de jaarlijksche 
opbrengst van eiken molen grootclijks vermeerderd 
moet worden , en dit is van groot belang voor 
alle molens, die eenige hoogte van opbrengst hebben. 

Het aan- en afkoppelen, waarvan de hoofd
ingenieur in zijn rapport gewaag), is in het ver
volg gemakkelijker , daar er niet meer van eene 
radverschuiving sprake is , maar van koppelkruk-
ken, die zich zelve aanvatten, zoodat de molen 
ook niet in bepaalden stand behoeft stil te staan. 
Men kan zeggen , dat er bij deze pompen bijna 
geen waterverlies i s ; iedere slag, die de molen 
dus nog doet, brengt water op , en wanneer an
dere molens bij slappe winden reeds moeten stil
staan , werkt de pompmoleu nog door. 

Van hoeveel gewicht de nieuwe inrichting i s , 
zal men gemakkelijk inzien bij de kennis , dat pom
pen , met hunne uitmonding op laag water ge
plaatst, tot geene hoogte van opbrengst beperkt 
zijn. 

Vooral langs onze benedenrivieren, waar dage
lijks eb en vloed elkander afwisselen, en iederen 
dag, ja ieder uur van den dag, eene verschil
lende hoogte van waterstand aanwezig is , is ilit 
voordeel van groot belang; doch het is dit niet 
minder voor eiken molen, die op een open boe
zem uitmaalt cn blijft zelfs nog voordeelig bijge
sloten boezems, want dan kunnen de molens, 
zoodra de boezem het malen toelaat, van eiken 
wind profiteeren. 

Door verandering van de bovenmolens, die bijv. 
op zee uilloozen en wier uitwatering bij eene be
paalde hoogte van het buitenwater door deuren 
gesloten wordt, kan de verandering van vijzel of 
scheprad in pompmolens, met verhooging dei-
kaden, die van den bovenmolen tot aan dc zee
dijken loopen, van groot voordeel worden en de 
bemaling van menigen polder zou daardoor den 
laatsten winter gebaat zijn geworden. 

Maar ook vooral voor de molens aan de bo-
venrivieren , de Merwede, de Maas, de Linge, 
de Waal enz. is deze inrichting van groot belang, 
want konden de molens, die vloed en eb hadden, 
nog enkele tijden (bij ebben) werken , de molens 
aan de bovenrivieren vonden aanhoudend hooge 
waterstanden, en waren ten alle tijde van den 
dag nbuiten gemaal". Zij konden niet werken, 
omdat het buitenwater tot aan de as van het 
scheprad gestegen was, en zij moesten dagen, 
weken, ja maanden achtereen stilstaan en den 
lagen rivierstand afwachten. Indien ook deze 
molens hunne waterwerktuigen slechts veranderen, 
zullen zij dien tijd van stilstand in het gemaal 
blijven en de polders weder tijdig kunnen droog
maken en wel met eenig recht noemt de heer 
Overmars de Nieuwe Mcrueite-ipmcstie eene pomp-
quaestie. 

Ook de binncnmolcns met hooge opbrengsten 
kunnen door het aanbrengen der nieuwe inrichting 
aanmerkelijk verbeteren , wam daar zij alsdan met 
minder sterke cn met slappe winden werken 
kunnen, en dus water zullen opbrengen als zij 
thans moeten stilstaan, zal hunne jaarlijksche 
opbrengst, dc hoeveelheid water, die zij 's winters 
uit den polder halen, zeer vergroot worden en 
de polders, die zij anders niet of te laat droog
maakten, zullen daardoor tijdig droog kunnen 
geraken. 

Bij de nieuwe inrichting is nog op te merken, 
dat de pompen zoo zijn aangebracht, dat zij twee 
aan twee met elkander evenwicht maken, dat de 
kruk van de eene in het verlengde van die der 
andere l ig t , zoodat de molen geen gewicht van 
zuiger of zuigerstang te lichten heeft en alleen 
met het gewicht van het water geringe wrijving 
der zuigers moet overwinnen. 

Dunne tappen, weinig gewicht van raderen op 
dc assen, verlichten daarbij de werking; dit alles 
strekt tot meerdere wateropbrengst bij eene zelfde 
windkracht. 

De beweging en uitloop van het water is bij
zonder rustig; daardoor zal de molen echter nog 
niet het vooroordeel van den landman te kampen 
hebben, daar er onder hen reeds het gezegde 
gehoord werd : »'t is jammer dat men het er 
zoo niet uit ziet komen, dat doet men hij schep
rad en vijzel wel , en dat is veel mooier , men 
wil toch ook gaarne zien wat cr uitkomt." 

Eene rienischijf aan de as der pompen geelt 
bovendien geschikte gelegenheid tot tijdelijk ge
bruik van eene locomobile, om bij voortdurende 
windstilte, omkaadde uiterwaarden, die spoedig 
van het water bevrijd moeten worden, in korten 
tijd droog te maken. 

Maar het gebruik van wind en sloom is ook 
voor droogmakerijen voor het ontledigen van 
plassen van groot belang. 

Men heeft daarbij : 
1". Hij pompengebruik altijd slechts één hoog 

opinalen, al was de hoogte ook 5 of 6 ellen, 
en dit is van belang bij diepe plassen. 

2°. Hel gebruik vuu vele werktuigen, dat be
paald de voorkeur verdient boven het gebruik 
van weinige van zeergroot vermogen: dit principe 
is bij het, ontwerp voor droogmaking van het 
gedeelte der Zuiderzee van Hoorn tot Monniken
dam dan ook. bepaald op den voorgrond gesteld, 
want het is duidelijk, dat men hij het gebruik 
van twee ol' drie machines bij reparatie onmid
dellijk de helft of een derde van het geheele 
verinogen verliest, en deze reparatie enormen 
invloed op den tijd der droogmaking uitoefent. 

3°. Zal het gebruik van wind en stoom het 
goedkoopste middel ziju voor droogmaken, door 
het besparen der brandstol kosten, die vooral bij 
hooge opbrengst zeer groot zijn. 

De nieuwe molens zullen voor bet droogboudeu, 
vooral bij hooge opbrengst, door hun meerder jaar
lijkse!) vermogen veel heter dienst doen dan 
thans, en het stichten van nieuwe polders zal 
door deze zuinige werking bij diepe plassen , ten 
minste veel eerder, nog met voordeel kunnen 
geschieden. 

De toepassing van de nieuwe inrichting mag 
dan ook iu ieder opzicht eene belangrijke aanwinst 
voor den landbouw genoemd worden. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

De expeditie naar Abyssinië heelt ook behoefte 
aan een tolk. Athenaeum vermeldt, dat Dr. Kxapf, 
naar zijn naam een Duitscher, tot „dragoman" 
van de expeditie benoemd i s , en voegt er bij 
dat de kennis van den benoemden , zoowel wat 
het land als wat de taal der Abyssiniërs aangaat, 
eenig in Europa is. 

— Ken der voornaamste bezwaren tegen het 
gebruik van Bessemer staalwaren. was tot 
heden, de aanwezigheid van kleine blaasjes 
in de bekoelde massa. Om dit ongemak weg 
te nemen, zijn er nu vormen uitgedacht, die 
langzaam om hunne as draaien, nadat het vloei
bare metaal cr is ingegoten. De uitwerking 
dezer beweging is het ontsnappen van het gas 
uit het binnenste der massa, waar de vloeibaar
heid het langste duurt, en zoodoende wordt eene 
langzame en gelijkvormige bekoeling verkregen. 
Gepolijste doorsneden van Bessemer staalwaren, 
die op deze wijze waren gegoten. vertoonden 
zelfs onder den microscoop. geen enkele dier 
blaasjes, die in op de gewone wijze vervaardigde 
voorwerpen, zoo menigvuldig worden waarge
nomen. 

— De Oostenrijksch-ltaliaansche post-overeen-
koinst gepaard aan de opening van den spoorweg 
over den Brenner, heeft aan den transitohandel van 
Italië door Zwitserland reeds groot nadeel ge
daan. De uitvoer van graan, voornamelijk uit 
Hongarije, is en blijft steeds buitengewoon be
langrijk , en de spoorwegmaatschappijen , ofschoon 
ze bonderde wagens van naburige ondernemingen 
Iconen , en wagens aanbouwen zoo hard ze maar 
kunnen, blijven steeds onmachtig, om zelfs maar 
de helft van den voorraad te veroveren. 

Dc uitvoer van vee uit Hongarije, die vroe
ger zoo aanzienlijk was , heeft ten gevolge van 
de runderpest belangrijk geleden, en blijft kwij
nend, omdat in verschillende deelen van Honga
rije, iu Gallicie en in Beneden-Oostenrijk, die 
plaag nog ernstig woedt. De zoo even genoemde 
streken zijn dau ook bijna geheid van den uit
voer van vee uitgesloten , en bepaalt zich de 
verzending tot Ópper-Oostenrijk, Bohème en 
Moravië , welke landen geheel van de ziekte be-
vrijd zijn. lu de laatste maand bedroeg de uit. 

voer 10,000 ossen, 2000 koeien en 3000 kal
veren , voornamelijk van Opper-Oostenrijk naar 
Beieren, cn 1)000 schapen henevens 20,000 var
kens uit Bohème en Moravië. 

— De standbeelden op de Elizabeths-brug te 
Weenen zullen den 19*" November onthuld worden. 

— In de verleden maand werd een terrein voor 
het centraal spoorwegstation te Liverpool tot 
hoogen prijs onteigend. Deze grond besloeg eene 
oppervlakte van 404 vierkante yards en de waarde 
daarvan werd door de spoorwegmaatschappij op 
5 p. st. en door den eigenaar op 14 p. st. per 
vierkante yard geschat. Door scheidsmannen 
werd de vergoeding voor waarde van den hlooten 
grond op ruim 12 p. st. per vierk. yard, over
eenkomende met f 177 per vierkante el vast
gesteld. 

— Men heeft het voornemen te Boston eene 
katholieke hoofdkerk te buuwen en deze zal het 
schoonste monument van deze gezindheid iu Ame
rika zijn. De eerste steen is dezer dagen gelegd 
en men hoopt het geheid, waarvoor de kosten op 
1.500.000 dollars geraamd zijn, tegen het einde 
van 1870 in gereedheid te hebben 

— Blijkens eene statistiek over de spoorwegen 
in Engeland bedroeg het kapitaal, dat op uit". 
December 1805 voor den aanleg van spoorwegen 
was besteed in het Vereenigd Koninkrijk, p. st. 
210.508,190. Er werd een gemiddeld dividend 
betaald van 4,11,5 p. st. per 100 p. st. 

— De twee deelen der stad New-York zullen 
door eene brug van 1000 voet hoog (zonder de 
toegangen) verbonden worden. De kosten wor
den op achttien millioen gulden gerekend. De 
bouwmeester is de heer .1. A . Itoebling. 

— Ten aanzien van het Russische spoorweg
net . waaraan met alle kracht wordt gearbeid , 
wordt gemeld, dat sommige groote grondeige
naren in Zuid-Rusland niet alleen gratis de gron
den aanbieden . waarover de spoorwegen door 
hunne eigendommen moeten loopen, maar ook 
honderd duizend van de kostbaarste greenen en 
eiken dwarsleggers tot dat doel gratis aan de 
Regeering aanbieden, om toch spoedig en zeker 
in het bezit der voordeden van dit uitmuntend 
middel van vervoer te geraken. 

— Bij koninklijk besluit van 20 September 
1807 zijn de statuten goedgekeurd der naamlooze 
maatschappij voor het bouwen van arbeiderswo
ningen te Luik . werkende met e e n kapitaal van 
twee millioen franken, verdeeld in 4000 aandee
len van 500 franken. Bij deze statuten is voor 
eene goede regeling en geldbelegging in de eer
ste plaats gelet met terzijdestelling van de phi-
lantropische kleur, die gewoonlijk a a n dergelijke 
ondernemingen gegeven wordt. 

— Volgens een partikulier bericht is Zondag 
ochtend, ten 8 ure ongeveer, een passagiers-trein, 
van Calais naar Parijs, nabij laatstgenoemde stad 
gedérailleerd. Men vermoedt dat de oorzaak van 
dit ongeluk is toe te schrijven a a n het doorwer
ken der locomotief, d ie . wegens het groot aan
tal wagens fc k l . , waaruit de trein was samen
gesteld , van achteren was aangebracht. Ver
scheidene wagens werden verpletterd en vele 
reizigers gedood en gekwetst. 

Volgens een nader bericht was het de trein n". 
10 , die 's morgens ten 2 ure van Calais vertrok 
en ten 7 ure 20 min. te Parijs werd verwacht. 
Het dérailleren viel voor des morgens ten 7 ure 
tusschen Gonesse en Pierrefitte , op welk gedeelte 
van den weg reeds vroeger een verschrikkelijk 
ongeluk gebeurd was. Bat het aantal gekwetsten 
groot inoet zijn. kau u i e n afleiden uit een tele-
graliseb bericht, hetwelk de directeur van het 
hospitaal Lariboisière te Parijs ontving, en waar
in alleen het aantal der zwaar gewonden op 80 
werd begroot. Daarna is eene tweede dépêche 
naar dat gesticht gezonden , om dadelijke toezen
ding van hulppersoneel, draagbaren en matrassen. 

— De maatschappij Cockerill te Seraing heeft 
den 23" ' n October eene algemeene vergadering 
van aandeelhouders gehouden. In weerwil dei-
ongunstige tijdsomstandigheden is de uitkomst 
voldoende en tot de uitdeeling van een dividend 
van 30 franken of 3% per aandeel besloten. Be
halve de uitbetaling van dit dividend over 12500 
aandeelen. wordt van de winsten ad 414.304 
franken 2 ' / 2 °/„ aan deu raad van administratie, 
2'/, aan de commissarissen en 5"/„ aau het re
servefonds gegeven. 

B I N N E N I. A \ ' D. 

s -Gravenhage . Zij, die bij de vervulling der 
openstaande betrekking van arrondissements-yker 

verlangen in aanmerking te komen, worden op
geroepen zich vóór 1 Dcc. 1867, bij het dep. 
van binnenl. zaken aan te melden, met een op 
zegel geschreven adres, nauwkeurige opgave 
van naam, voornamen eu woonplaats bevat
tende, onder overlegging tevens van een be
wijs van goed gedrag, afgegeven door het dage
lijksch bestuur der woonplaats van den adres
sant. Dc dag van het vergelijkend examen aan 
de polytechnische school zal later ter kennis van 
de adressanten gebracht worden. 

Wij kunnen hierbij verder vermelden, dat naar 
aanleiding van art. 2 van het koninklijk besluit 
van 12 Apr i l 1805 (Staatsblad n*. 29), dooiden 
minister van binnenlandsche zaken benoemd zijn 
tot leden der commissie van examen: den directeur 
der polytechnische school, voorzitter, Dr. F. J. 
Stamkart, dr. G. V. W. Baehr en dr. H. G. van 
de Sande Bakhuysen, hoogleeraren aan de poly
technische school, en den heer A. J. II. van dei-
Toorn, arrondisseiiients-ijker te Amsterdam. 

— Bij beschikking van 22 October 1807 is 
door den minister aan F. C. en J. B. Jaski, tot 
wederopzegging vergunning verleend om met 
hunnen stoomhootdienst langs het Reitdiep tus
schen Groningen en Oostmahom ook schepen te 
mogen slepen naar en van Groningen langs het 
Reitdiep en over de Wadden naar cn uit de 
Noordzee. 

— Naar wij vernemen is de heer W. C. A. 
Staring, referendaris bij het departement van bin
nenlandsche zaken, afdeeling nijverheid en tele
graphic, die als lid der hoofdcommissie voor de 
wereldtentoonstelling te Parijs eenigen tijd aldaar 
heeft doorgebracht, thans werkzaam aan het op
stellen van een uitgebreid verslag dier tentoon
stelling, iu verband met de nijverheid en tele
graphic hier te lande, welk werk met groote be
langstelling wordt te geinoet gezien. 

— Door den heer G. Broens Jr. is dezer dagen 
aan den minister van binnenlandsche zaken een 
ontwerp ingezonden, betreffende eene geheel 
nieuwe uitvinding van den heer E. W. Ansingli, 
waardoor eene botsing tusschen twee spoortreinen 
op dezelfde rails onmogelijk gemaakt zou worden. 
Ook met de door den heer Broens het ministerie 
van oorlog aangeboden vuurkogels zal waarschijn
lijk spoedig eene proef worden genomen. 

(Haart. O.) 
— Naar men verneemt, zal van rijkswege 

eerlang worden aanbesteed het oprichten van 
een nieuw gebouw voor de hoogere burgerschool 
te Groningen. Het thans in gebruik zijnde ge
bouw zou worden ingericht ten behoeve van dc 
kweekschool voor onderwijzers. 

— Naar wij met zekerheid vernemen , bestaat 
bij de genie het plan nog dit jaar aan te be
steden : het uitdiepen en verbrecden van den 
Krommen Rijn tusschen Wijk bij Duurstede en 
Cothen en het maken van eene schutsluis, in 
verband met de gepasseerde jaar voltooide inun-
datiesluis. 

— Negen en twintig der bekroonden met de gou
den en zilveren medaille ter wereldtentoonstelling 
van 1807 hebben zich tot een comité vereenigd, 
ten einde te overwegen of, en zoo ja op welke 
wijze, aan de plechtige uitreiking der onderschei
dingen, bij die gelegenheid aan de Nederlandsche 
nijverheid en kunst te beurt gevallen, harerzijds 
eenige meerdere luister zou zijn bij te zetten. 
Men is op het denkbeeld gekomen, om bij vol
doende adhaesie van hen, aan wie eene bij
zondere onderscheiding is toegewezen , door de 
gezamenlijke Nederlandsche industrieelen en kunste
naars na afloop van de plechtige uitreiking dei-
medailles en getuigschriften, aan Z. K. H . den 
prins van Oranje, eerevoorzitter der Nederlandsche 
hoofd-commissic, eu aan Z. E. den minister van 
binnenlandsche zaken een diner aan te bieden. 
De kosten daarvan worden op niet meer dan ƒ 2 5 
per hoofd geraamd. Eene commissie van uitvoering 
is reeds benoemd. Deze heeft bij eene voor 
weinige dagen verzonden circulaire de Neder
landsche industrieelen en kunstenaars tot deelne
ming uitgenoodigd. (Arnh. C.) 

Amsterdam. Wij vestigen de aandacht van 
belangstellenden in de maatschappij tot bevorde
ring der bouwkunst op de advertentie van bet 
bestuur, in dit blad voorkomende, waarbij den 
leden wordt kennis gegeven dat dc heer J. II. 
Leliman tot voorzitter-bestuurder en dc heer 
H. M . Tetar van Elven HQs. tot bestuurder-
seecretaris gekozen zijn. 

— Door het bestuur van de Amsterdamsche 
Kanaal-maatschappij zijn aan den Raad van Am

sterdam voorstellen gedaan tot afstand, onder 
eenige voorwaarden , van alle rechten van tollen, 
heffingen van sleep- en andere stoombootdien-
sten en alle rechten van dien aard voor eene 
som van zes millioen guldens in eens en eene 
jaarlijksche uitkeering van /' 40,000. Dc Raad 
benoemde uit zijn midden eene commissie om 
advies uit te brengen en overeenkomstig haar 
verzoek, werd zij in de laatste zitting van den 
Haad op 30 dezer gemachtigd haar mandaat uit 
te breiden om ook aan den Raai al zoodanige 
voorstellen te doen, als haar in bet belang der 
zaak noodig zullen voorkomen. 

Rotterdam. De AT. It. C. deelt aangaande 
de thans voltooide werkzaamheden der overdek
king van het beursgebouw te Rotterdam de vol
gende bijzonderheden mede: 

De over het binnenplein der beurs geplaatste 
ijzeren kap met glasbedekking rust op tien ge
goten ijzeren kolo icn van ruim 0.00 el hoogte, 
waardoor het gebouw onbelast is gebleven. Be
halve dat hierdoor de ijzeren kap zich vrijelijk 
kan uitzetten en inkrimpen, was die maatregel 
noodig, omdat het gebouw, blijkens zijne scheel' 
en gebogen staande muren, niet solide genoeg 
werd geacht, om veilig de kap met hare glas-
bedekking te kunnen dragen. 

De kolommen zijn op paal- en metselwerken 
gefundeerd. Zij zijn van boven onderling ver
bonden door gegoten ijzeren bogen , die boven 
op de kapiteelen zijn bevestigd. 

Genoemde bogen zijn a jour en hebben eene 
hoogte van 5.10 el hij eene spanwijdte van 8.00 
el en van 14.52 el. Tusschen deze bogen zijn 
de kapspanten geplaatst. Deze bestaan hoofd
zakelijk uit 0 streeps plaatijzer, waaraan mede 
de boogvorm is gegeven. Verder zijn de kap
spanten op afstanden van 8.00 el onderling ver
bonden door gordingen van getrokken balkijzer , 
waarop de glasroeden zijn bevestigd. 

De glasbedekking bestaat uit twee glaslagen , 
die 15 duim van elkander zijn verwijderd. Met 
die dubbele glasbedekking wordt beoogd , om in 
den zomer de warmte, en in den winter de koude 
zooveel mogelijk te keeren en de condensatie te
gen le gaan. Dc inrichting tot draging der bo
venste glaslaag is van dien aard, dat in de 
ruimte tusschen de beide glaslagen het glas op 
gemakkelijke wijze met borstels en behulp eener 
spuit kan worden gereinigd. Om dit aan de mid-
denkap te kunnen verrichten , is de nok zoo groot 
en bol gemaakt, dat personen zich daarin be
hoorlijk kunnen bewegen. Voor die verrichting 
aan de zijkap is eene galerij aangebracht, waarin 
zich de noodige openingen bevinden. 

Deze galerij is voornamelijk van plaatijzer. Zij 
is 1.10 el breed en dient tevens tot cordonband, 
waardoor het geheele kapwerk tegen schranking 
en spatting wordt behoed. De openingen in de 
galerij zijn met kleppen ingericht en dienen tevens 
tot ventileering. Ook de nok is daartoe inge
r icht , waartoe deze, voor zoover zij beneden 
en boven de glasruiten reikt, opengewerkt is. 
Verder zijn tot ventileering rondom de middenkap 
zes-en-negentig gesmeed ijzeren vensterramen, 
elk van 2 vierk. el grootte , aangebracht, tot 
welker openzetting en sluiting, de galerij toe
gang geeft. 

Door den verticalen stand , die aan de ven
sterramen en verder aan de middenkap is gege
ven, wordt belet, dat tijdens er sneeuw valt 
hierdoor niet alle licht worde benomen. 

Om aan al de bovengenoemde eischen te kun
nen voldoen, is het, dat de vorm of de gedaante, 
die de overdekking bekomen heeft, bepaald is 
geworden. Die vorm van buiten gezien, kan 
uiet worden gezegd, dat ons beursgebouw daar
door in fraaiheid gewonnen heeft. 

Meer gelukkig is men echter daaromtrent van 
binnen geslaagd, dewijl aldaar diezelfde vorm 
zeer in het voordeel van een behagelijk aanzien 
i s ; een aanzien, dat wellicht bij eiken andereu 
uitwendig meer sierlijken vorm niet te bereiken 
zou ziju , dan misschien met opoffering van meer
genoemde eischen , waaronder ook het licht-elfect 
behoort , dat veler verwachting heeft verrast. 

Verder is bij de samenstelling der geheele in
richting de st i j l , waarin het beursgebouw is ge
bouwd (Style Louis XIV) niet uit het oog verlo
ren, en ziju op alleszins nette en gepaste wijze 
versieringen aangebracht. 

De hoeveelheid aau ijzer eu glas, die aan de 
Overdekking verwerkt is, bedraagt: 

Aan gegoten ijzer 125,200 Ned. ponden, plaat
ijzer 33,880, hoek- en T-ijzer 38,050, getrokken 
balkijzer 20,050, glasraam-ijzer 2100, gewoon 
staalijzer 31,710, en aan klinknagels, schroeven 

enz. 21,110, te zamen aan ijzer 273,060 Ned. pd. 
Voor de beglazing zijn 9406 ruiten van halfwit 

vensterglas, van diverse dikte, aangebracht; de 
gezamenlijke inhoud hiervan i s : aan zoogenaamd 
tripelglas 1250 vierk. e l , mat geslepen dubbel 
glas 1500 en dito enkel glas 36 vierk. e l , zijnde 
aan glas te zamen 2786 vierk. el. 

De overdekking is geheel gemaakt overeenkom
stig het plan en bestek, daarvoor door den heer 
O B. van der Tak, directeur der gemeente-wer
ken, opgemaakt, wien daarvoor ongetwijfeld alle 
eer toekomt. 

Bij openbare aanbesteding, den 2 1 ' " 0 Maart 
I860, werden van dit werk aannemers de heeren 
L. J . Enthoven & O . , te 's-Hage, voor eene som 
van ƒ 6 8 , 6 9 9 . De firma heeft zich omtrent de 
wijze van solide cn nette uitvoering alleszins 
naar eisch gekweten. 

— Ter bijwoning van de onthulling van Van 
llogendorps monument, arriveerden Zaterdag ten 1 
ure, per extra trein van 's Hage, verschillende 
autoriteiten. Z. M. den koning kwam alhier ten 
2 ure van het Loo. 

De onthulling van het monument liep in de 
beste orde af; een ontzettende menigte was op de 
been, bij het keurigst najaarsweder. Na een in
drukwekkende feest-ouverture schetste de heer 
Mees den grooten staatsman in korte fiksche trekken. 
Onder levendige toejuichingen werd alstoen het 
standbeeld onthuld , hetwelk een verrassende aan
blik opleverde. 

Utrecht, 25 Oct. Heden deed de rechtbank 
alhier uitspraak in het onteigeningsproces, sedert 
eenigen tijd hangende tusschen den Staat der 
Nederlanden, als onteigenaar, en den burge
meester van Utrecht, als onteigend wordende 
partij optredende voor zijne gemeente. Het 
gold daarbij de terreinen , die de Staat noodig 
had voor den bouw van het staatsspoorweg-sta
tion met alle bijbehoorende gebouwen en voor 
den aanleg van een gedeelte van de spoorweglijn 
tusschen Utrecht en Kuilenburg , den grond tus
schen onze voormalige zwemschool en den eigen
dom van den heer Robert buiten Tollesteeg, 
voor welken aanleg ook werd gedempt de oude 
Kruisvaart. De rechtbank heeft het aanbod door 
den Staat gedaan van ƒ 35,000 met eenige 
kunstwerken goedgekeurd en de eisch van de 
stad ad ƒ 104,000 verworpen. (Utr. D.) 

— Den 30 , , c " Oct. is te Utrecht de onlangs nieuw 
gebouwde Wester-bazaltkade buiten de Tolsteeg-
barrière voor een gedeelte ingestort. 

Arnhem. De Commissie, door het Departe
ment Arnhem der Nederlandsche Maatschappij 
ter bevordering van Nijverheid belast met het 
beheer eener in 1868 binnen Arnhem te houden 
Tentoonstelling van Nijverheid en Kunst, heeft 
bij circulaire aan Heeren industrieelen en beoefe
naren der schoone kunsten kennis gegeven, dat 
ten dienste dezer tentoonstelling geschikte loca
len, gezamenlijk bedragende meer kan 3200 
vierkante nederlandsche ellen oppervlakte , opzet
telijk zullen worden opgericht in de onmiddellijke 
nabijheid van het door de commissie gehuurde 
gebouw en park Musis Sacrum. Voorts dat deze 
tentoonstelling zal plaats hebben in de maanden 
Julij , Augustus en September 1868 , cn dat een 
programma zoo spoedig mogelijk zal verschijnen, 
waarin o a. de wijze van bekrooning zal worden 
omschreven. De commissie wenscht die tentoon
stelling op ruime schaal te houden , en alles wat 
binnen haar bereik valt aan te wenden, om haar 
bezoek te bevorderen. — Er hoogen prijs op 
stellende , dat. Nederland'! industrieelen en kunst
beoefenaren bij tijds van de hier bestaande plan
nen kennis dragen, acht de commissie zich ver
plicht , daarvan reeds nu voorloopige mededeeling 
te doen, en den wensch te uiten, dat wat zij 
geheel belangeloos heeft ondernomen, van de 
zijde der belanghebbenden die ondersteuning 
moge erlangen, welke alléén in staat i s , de 
tentoonstelling in allen opzichte naar eisch te 
doen slagen. 

Varia. 
Temperatuur i n m i j n w e r k e n . Men heeft 

waargenomen, en neemt thans algemeen voor 
waarheid aan, dat de temperatuur der aarde, 
voor iedere 50 voet meerdere diepte, een graad 
Fahrenheit hooger wordt. Bij eene diepte van 
400 voeten heerscht eene onveranderlijke tempe
ratuur van 50 graden Fahrenheit of 31 graden 
Celsius en wanneer men op 50 voet diepte onder 
den beganen grond eene standvastige temperatuur 
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van 28 graden Celsius aanneemt, moet op eene 
diepte van 4000 voeten eene warmte van 59 0 

Celsius heerschen. 
In sommige Engelsche mijnwerken heerscht 

in de diepste gangen eene temperatuur van 43 0 

a 49° Celsius; de mijnwerkers kunnen den ar
beid daar maar 20 minuten uithouden en worden 
na verloop van dien tijd afgelost. Zij werken 
daar geheel naakt cn worden door hunne kame
raden gedurig met water begoten. 

(Observer). 
Geweren op de Parijsche tentoonstel

ling. De modellen aldaar aanwezig toonen, dat 
het eerste achterlaadsgewecr, na Pruisen , door 
Denemarken aangenomen en vervaardigd is. Ook 
de getrokken geweren komen bet eerste in Dene
marken voor. Het oudste getrokken geweer. 
dagteckent van bet midden der 18' eeuw. Het 
is van geschut-metaal gesmeed . wordt op de ge
wone (ouderwetsche) wijze geladen en is 5 voet 
lang. De loop heeft elf bijna rondloopende 
groeven, die ongeveer , / i ' t * duim diep zijn. 

W a t e r a l s brands tof . I leeds meermalen is 
de voorspelling gedaan dat het water, in zijne 
ontleding in zuurstof en waterstof, een maal als 
brandstof en als lichtverwekkende stof zou wer
ken. De wetenschap nadert de vervulling dezer 
voorspelling met rassche schreden. 

In de Vereenigde Staten van America bereidt 
men zuiver waterstofgas tot vulling van lucht
ballons uit verhitten stoom, cn tegen een prijs 
van 25 cents per 1000 kubieke voeten; als aan 
die waterstof het noodige kool-gehalte wordt 
bijgezet heeft men lichtgas. 

De heer Heurtebise geeft in het technisch blad 
V Invention de volgende mededeeling aangaande 
de productie van gekooid waterstofgas. Hij doet 
gewone houtskool in een gasretort, brengt dit 
tot roodgloeihitte , en laat daarna een stroom 
koolzuurgas over die gloeiende houtskolen strij
ken ; ieder atoom koolzuurgas neemt daarbij 2 
atomen koolstof op, en vormt daarmede 2 ato
men kool-oxyde. Door een ander gloeiend re
tort laat hij 2 stroomen loopen, één van het 
zoo even beschreven kool-oxyde gas en één van 
verhitten stoom. Twee equivalenten koolzuurgas en 
twee equivalenten waterstofgas zijn daarvan de 
resultaten. Het koolzuurgas nogmaals over de 
gloeiende kolen strijkende , worden daardoor vier 
equivalenten waterstofgas verkregen. De werking 
van dit proces is voortdurend, en de voort
brenging van waterstof door deze methode ruim 
en aanhoudend. 

Correspondentie. 

Den Heer L. te A. Onder dankzegging voor 
uwe juiste mededeelingen, tracht de redactie 
alsnog het abuis te herstellen, ingeslopen in het 
nommer van 12 October I. I. n°. 4 1 , waarbij de 
grootste opening der brug te Kuilenburg op 150 
voet gesteld werd. Die opening is niet 150 
voeten maar 150 ellen, overeenkomende met 492 
Eng. voeten , breed. Neemt men echter de to
tale lengte, dan is de spoorwegbrug te Louisville 
langer; die te Kuilenburg heeft 1 opening ad. 
150 e l , 1 dito ad. 80 el en 7 dito ad. 57 e l , 
makende te zamen 629 ellen of 20t>4 Eng. voe
ten, terwijl de lengte van die te Louisville in 
den staat Kentucky 5220 voeten bedraagt. 

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

Teu 12 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Maastricht: de uitvoering van de werken tot verbetering 
van de rivier de Maas, voor rekeuiug der Nederlandsche 
en Belgische Regecringen, naar aanleiding van nrt. 9 van 
het tractaat van 12 Mei 180:1, betrekkelijk dc wateraftap-
pingen van die rivier, als: lo. de voortzettiug der verbetc-
ILOJI In de gemeenten Maasbracht en Wessem, tegenover de 
plaat-s, genaamd de Engel; eu i?o. de verbetering in de 
gemeenten Borgharen eu Ittcrcn, in de raailijnen XVI 
en Xyij. 

Ten 1 2 ure, in het lokaal van het ministerie vau bin* 
nenlacdsebe zaken te 's Hage : de aanleg eener telegraaflijn 
langs den Staatsspoorweg met twee draden tusschen Gro
ningen eu Winschoten en niet één draad tusschen Winscho
ten en de I'ruissische grens bij de Nieuwe Schans. 

Dliiidag, 5 Nov. 
Ten I I uur, ten huize van II. Vos, op de Paulowuahoeve 

. « o n d e r Werkendam: het daarstellen vaneen kapitalen heuvel, 
-t, OD- fyü Mid ielsten Kiev its waard. 

.-• «Tea I I uur, hij M . de Nagtcgaal te Strijen: het houwen 
.. 4 rUl èètt huis, wagenhuis en Btalliug. 

l U n d e n t a g , 7 K o t . 
T e » , # » ure, in eeu der lokalen van het ministerie van 

* f 4 *|n>n<fn|(>anken te \ llagc: het mnkeu, leveren en opstellen 
- / van twee/draaischijven vau 18.60 cl middellijn. 

\ ' ' 

V r i j d a g , 9 Nav. 
Ten I S ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 

Arnhem: het vervangen van het bestaande Voetveer over Je 
Maas tc Megcn door een Pontveer, met het leveren van al 
de daartoe noodige bouwstoffen en het gedurende ééu jaar 
onderhouden der daaraan verbonden werken. 

Z a t e r d a g , 9 Kew. 
Ten % ure , aan het gebouw van het prov. bettoni te 

Utrecht: het ouderhoudeu vau het monumeut te Socstdijk , 
opgericht ter cere vnn Willem Krederik George Lodcwijk, 
Prins van Oranje, gedurende de jaren 1868, 1869 cn 1 *>70. 

Ten '£ ure, in het lokaal van het prov. bestuurt*; Utrecht: 
het onderhouden van- en het doen van eeuige vernieuwingen 
cn herstellingen aan het gebouw van de arrondissements
rechtbank te Amersfoort, gedurende de jaren 1868—1870. 

Ten 2 ure . iu het lokaal van het prov. bestuur tc Utrecht: 
het onderhouden van- eu het doen van eenige vernieuwingen 
en hers t e lüngeu anu het huis van arrest tc Amersfoort, ge
durende ile jaren 1868—1570. 

Maandag , II V>v 
Ten H ' ,2 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur tc 

' s l i a g c : het maken, leveren, vervoeren, aanbrengen cn 
stellen van eeu hulpstoomwerktuig met centrifugaal pomp eu 
toebchooreu bij den stoom water molen aau den Arkelschi-n 
Duin . behoorende tot de werken van het Zcdcrikkanaal, iu 
de provincie ZuidhoJland. 

DiiiMriitg, 12 >ov. 
Ten 12 nre, aau het lokaal vau het prov. hestuur tc 

Arnhem: het onderhouden van den provincialen weg 
van Arnhem naar Apeldoorn, gedurende vier jaren , aan
vangende 1 Januari Ih'iH en eindigende .'U December 1871. 

Ten f 2 ure, in het lokaal van het ministerie van marine 
te 'ftHage: het maken en stellen van een ijzeren lichtop-
itand met ijzeren hek en het maken der daarvoor noodige 
fundeeringen voor ecu oeverlieht tc Neuzen. 

Mondei-dag , 14 \ o v . 
Ten f 2 ure, aan het hoofdbureau der Maatschappij tot 

exploitatie \au Staatsspoorwegen te 'sllagc: het bouwen 
van twee wachterswomngeo en het makeu van twee over
wegen voor de wegeu van Pcy naar Echt en deu houtweg 
onder dc gemeente Kcht, teu behoeve van den spoorweg 
van Maastricht naar Venlo. 

Ten f 2 ure, iu eeu der lokalen van het ministerie van 
binuenl. zaken te ' i Hage i het leggen van een gedeelte 
spoorbaan te Tilburg. 

V r i j d a g 1.» Kov. 
Ten iO ' / j ure, aau het prov. besturf tc 's llertogenbosch j 

het makeu der aardebaan eu kunstwerken , met het deels be
grinden, deels met klinkers bestraten van den rijksweg van 
Kindhoveu naar Weert, iu dc gemeente Maasheeze tot den 
rijksweg ouder Ilaniont iBe lg ië ) in dc richting op liudei, 
ter lengte van 9178 eL 

Ten l O ' / j ure, aan hot prov. bestuur te 'a Hertogenbosch: 
het gereed maken en daarna begrinden van den bestaandeu 
weg van Standdaard buiten tot Zevenbergen eu vau laatst
genoemde plaats tot de Roode Vaart, lang 12,717 e l , met 
het eenjarig onderhoud van den nieuwen grindweg. 

Za te rdag , 1 0 Kov. 
Ten f f ure, ten gemeeutehuize te Ruinen: het maken 

van eene aardeubnau, eenige kunstwerken eu het bestraten 
van de baan met klinkers, eu wel vau af het kerkdorp Rui
nen door Kchtcn, uaar het kanaal der Dreuschc kanaal-
muatschappij, ter lengte van 7121 ellen. 

T n i 2 ure. in het lokaal van het provinciaal bestuur te 
Utrecht: het driejarig onderhoud (186b—187*1): lo. van deu 
weg van af het dorp Houten tot aan deu Lekdijk bewesten 
het Bcusichcmsche veer, 2o. van het zand- en jaagpad langs 
dc Vecht van Utrecht naar Breukelen; 3o. vau den Steenen 
duiker, liggende iu den Noordcr-I.ekdijk tc Wijk bij Duur
stede. 

Ten 2 ure, aan het gebouw vnu het prov. bestuur te 
Utrecht: het onderhouden vau eu het doen van eenige ver
nieuwingen aan de gebouwen euz. van 's rgks veeartsenij
school te Utrecht, gedurende het jaar 1868. 

l l l i i M l a g . I » Kov. 
Teu l O ' j ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 

's Bosch: net verbreeden en verdiepen van een gedeelte van 
het Kauaul de Dieze in de gemeente 's Hertogenbosch, van 
dc as van deu spoorweg vun Utrecht naar Hostel tot dijk-
paal 11. 

Y r ï j d a g , 22 Ne*. 
Ten ie)1/] uur, aan het gebouw van het prov. bestuur 

te 's Bosch : het makeu der aardebaan eu kuustwerkeu, met 
het deels begrinden, deels met klinkers bestraten van den 
weg van het Wildt onder Maren, door deu polder langs 
Alem, Keasel en Uith uaar het Litlisehe veer, eu verder 
over den Maasdijk vnu Litli en Lithoyen naar deu Lither-
weg op OtS ter gesameiilijkc lengte van 121186 el. 

Teu f d j ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
'B Bosch : het onderhoud vau al de dichtingswerken vau liet 
kanaal de Diezc iu eu bg het lort ('revecoeur, met het 
doen vau de henoodigde leveringen eu de uitvoering van 
werkeu, vau den lsteu Januari IbliH tot den .'ilsteu Decem
ber 1870. 

Donderdag, 2* Kov. 
Ten f 2 ure, iu een der lokalen van het min. van bin

uenl. zaken te 's Hage: het bouweu eeuer steenen uitwate
ringssluis met wnchtsluis, bewesten Vlissingen, het graven 
van eeu gedeelte van den Middelburg-Vli^ingsehen water
gang eu eenige daarbij behoorende werken. 

Donderdag , 12 Mee, 
Ten f 2 ure, in een der lokalen van het iniuisterie vau 

binnen], zaken te e Hage: het makeu vau de aarde- en 
eeuige andere werken voor deu spoorweg van Meppel naai 
Groningen. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op 2 4 Oct. te 'e Hage: lo. Het maken der gebouwen en 

verdere werken voor net station Zaandam j 2o. het maken 
van een voetpad langs deu toegangsweg tot het station 
Schagcn; beiden ten behoeve vnu den spoorweg Nicuwediep-
Amstcrdnm. Dc minste inschrijvers wnrcu: voor No. I de 
heer vau der Kamp, tc Leiden voor ƒ 157.962; voor No. 2 
de heer Vlaming, tc Schagcn, voor j 1190. 

Op '1H Oct. te Zwolle: het bouwen van een exercitie-
lokaal en m a n é g e , met woning voor deu concierge, lu 
schrijvers wareu: J . Wegkainp, te Almelo, voor / 11.530; 
P. W. Breman, tc Zwolle, voor ƒ 12.399; B H . Trooster, 
te Zwolle , voor ƒ 12.675 ; U K r o o K , te Zwolle, voor / 13.17">; 
G . van BerkUJn, te Arnhem, v o o r / 1 3 . 5 2 8 ; W. M.'Nijenes, 
te Arnhem, voor ƒ 1 5 . 4 1 9 . Het werk is aan den minsten 
inschrijver J . Weg kamp gegund. 

Op 29 Oct. te 'sllage aau het Ministerie vuu Marine, 
ten behoeve van de directie der Marine tc Amsterdam; de 

levering van No. 1 eiken balken, No. 2 eiken nagels, No. 
3 druucn masten , No. 4 Noordschc houtwaren, No. 5. vuren 
deelen en No. 6 dennen deelen. Daarvoor waren 27 billet
ten van inschrijving ingekomen, cn waren de minste in
schrijvers voor No. 1 de heeren Ambagtsheer en van der Mcu-
len voor J 20,845, No. 2 de lieer Dijksinnus voor /*1128, 
No. .'1 de heer Klnasseu voor ƒ 8 9 2 0 , No. 4 de heer H. E. 
van Gelder voor ƒ 3 7 8 2 . 2 5 , No. 5 de heeren Loos en Zonen 
voor ƒ 9 4 4 . 5 0 en No. 6 dc heeren Kindhoveu eu Zoon voor 
ƒ 628. 

Op 3 f Oct. te 's Hage: het maken van eeu gedeelte van 
den Zuider Maasdijk bij het fort ('revecocur, tot aan den 
Zuider Diezedijk bij *s Bosch, ten behoeve van den spoor
weg Utrecht-Boxtel. Miuste inschrijver was de heer van 
de vlagt, te Warmond, voer ƒ.179.000 

Advertentiën. 

M A A T S O i l A P P I J 
T O T 

B 5 VORDERING DER BOUWKUNST. 
Het B E S T U U R , gevolg gevende aan den inhoud 

van het artikel 12 der wet, heeft de eer aan 
Heeren Leden en belanghebbenden bekend te 
maken, dat is benoemd tot Voorzitter-Bestuurder 

De heer J. H. LELIMAN. 
Keizersgracht bij de Spiegelstraat X , N". 643 alhier', 

cn tot Secretaris-Bestuurder 

3e lieer H. M. TETAR VAN ELVEN M.G.zn. 
Geldersche Kade N . N . .303 alhier-, 

Verzoekende dat voortaan alle pakken en brieven , 
liefst franco worden bezorgd aan het Secretariaat, 
Wijde Kapelsteeg E. 131 te dezer stede, tenzij 
vereischte spoed de toezending onmiddellijk aan 
het adres van den Secretaris noodzakelijk make. 

Amsterdam, 31 Oct. 18G7. 
Het Bestuur voornoemd in zijnen naam, 

.1. II. LELIMAN", 
Voorzitter. 

II. M. TETAR V A N E L V E N ' , 
Secretaris. 

Tweede jaargang. ï°. 45 

Virscbijnl geregeld ledum /airriat bi] 
It. A . TH I G i l E l e A r n h e m . 

I'riji per 'l miandfa Iranto p. p. / t aW. 

9 November 1867. 

11» tktlleerl n'li P"!!" 1*-
HmtMltfi M N / >*> p i i « " "tn 

tn / - . i > o"T ugel el « o Sf. 

ARCHITEKTEN 
zoo in als buiten Nederland 
worden uitgenooiligd tot mededinging in het ver
vaardigen van T E E K E N I N G E N van drie AI /TAK K V 
voor de Kathedrale Kerk te 's Hertogenbosch, 
volgens voorwaarden aldaar-, franco Brieven, te 
bevragen bij den Hoog Eerw. Heer C . N \ V^IN' 
A M E L S F O O R T , l'lebaan, of bij den Heer J. J. 
II. BOLSIUS. Architckt. 

Aan de drie best gekeurde ontwerpen wordt 
eene premie uitgeloofd: de 1' van 4 0 0 , de 2" 
van 2 0 0 en de 3» van 1 0 0 gulden Nederl. Cour. 

's B O S C H , 23 October 180". 
Het Kerkbestuur

der Kathedraal te 's BOSCH. 

B E C K E R &, B U D D I N G H 

te ARNHEM. 
Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen

ten voor den W A T E R S T A A T , t i e G E N I E , H E N A A N L E G 

V A N S P O O R W E G E N - en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

E L E C T R Ö - M E T A L I E K E V E R F O L I E . 
Ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren 

van deze V E R F - O L I E , welke algemeen in Frank
rijk in gebruik is, en door verschillende Spoor-
weg-udininistratién. zooals door ilie vair Orleans, 
van Lyon , en van den Oostelijken spoorweg, 
voor- alle Stations-gebouwen, bruggen en wagons 
bij voorkeur gebezigd wordt cn in alle opzigten 
voldoet. Het grootste gedeelte van het tentoon-
stcllings-gebouw te Parijs en de bijgebouwen zijn 
met K L K i ' T K O II KT VI.I » : H E OI.IK ge
schilderd . en de grootste aannemers gebruiken 
die voor hunne wei k in . In Engeland, België 
en hi . r te lande is dc E L E C T R O - M E T A L I E K E 
OLIE reeds met goeden uitslag aangewend. 

Alle inlichtingen worden gaarne gegeven en 
bestellingen met spoed uitgevoerd. 

D. J. V A N DEN BRINK. 
A M S T E R D A M . 00 Amstel (Erwtenmarkt.) 

BOUWKUNDIGE REKENKUNDE. 
U K ii K O V I» II B « I V * K l . USIV D E H 

I I O i A t k l \ I I M . I : kl i : H K V h l \ I» K 
V A N P 1 K T K H VAN r . l . U I ' K X . nagezien 
volgens het nieuwe stelsel door .M. II. I ' l .MENTEL, 
met 8 uitslaande Platen, is ii ƒ 1.80 voorhanden 
bij H. J. VAN" R E S T E R E N , Warmoesstraat, J 595, 
tc Amsterdam. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEK, IMEMEMS, FABRIKMTEtf, AAMEMERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n K . V V . V A N G E N D T ,T(ïx. 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0E8BDKOII, 0. .1. VAN DOORN, 1). GRO'PHE, J . II. LEMMAS, H. LIN8E, S. E. W. R00RDA VAN BTSIN0A, II. I' VOGEL, 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D. 

Dinsdag avond ,j. I. is op het Potsdamnier sta
tion te Berlijn een ernstig ongeluk voorgeval
len. Ten 8% ure namelijk vernam men plotse
ling een vreeselijkcn slag. ten gevolge waarvan 
de ruiten der huizen, iu de nabijheid van hel 
station, allen braken en de gaslichten werden 
uitgedoofd. Eerst toen men eenigerinate van den 
schrik bekomen was en de lantarens weder had 
aangestoken . kon men ten volle over het onheil 
oordeelen , dal door het navolgende wroorzaakt 
was. In een der bureaux van expeditie was e 
kist bezorgd, i Laar Maagdenburg te worden 
verzonden , die gevuld was mei de eene of an
dere licht ontvlambare stuf. Ue kist was reeds 
op een der wagens geladen , waarmede de goe
deren naar het station worden vervoerd, toen 
zij ontplofte, lie conducteur bleef op cle plaats 
dood, terwijl zijn lichaam vi selijk verminkt 
was; een andere beambte was gevaarlijk gewond, 
zoodat zijn been onmiddellijk moest worden geam
puteerd. De aanblik van het tooncel der ver
woesting was verschrikkelijk. 

In 1805 waren er iu Zweden 2315 fabrieken 
iu werking, met 30,085 werklieden; 108 fa
brieken stonden tijdelijk stil. liet grootste aan
tal en de voornaamste fabrieken waren in de 
gouvernementen Gothenburg , Oost-Gothland cn 
in de stad Stokholin. Ue kracht waarmede 
die fabrieken werkten, waren gelijk aan die van 
7812 paarden. In 140 fabrieken werd de kracht 
van trekvec, paarden eu ossen, gebezigd; iu 
409 anderen bezigde men waterkracht; in '225 
saamgepeiste lucht. — 15 katoenweverijen ga
ven aan 1522 meuschen werk: 3 ton «slagerijen 
aan 108 ; 18 katoenspinnerijen aan 2531 ; 10 
suikerraffinaderijen aan 1090; 85 lakenweve
rijen aau 3591; 97 machinefabrieken aan 4927; 
95 tabaksfabrieken aan 2393 ; 658 looierijen aarr 
1749; 73 papierfabrieken aau 1013: 412 ver
verijen aan 944 cn twee aardewerkfabrieken aan 
549 personen werk. 

— Het Fransche ontwerp eener telegraaf
verbinding tusschen Frankrijk en Soord-Aincrika 
nadert zijne uitvoering. De kabel wordt reeds 
in Lngcland vervaardigd. De richting zal, gelijk 
vroeger reeds is gemeld , van Brest naar St.-I'ierie 
Itiquelon (Newfoundland) genomen worden, en 
vandaar naar Canada cn de Vereenigde Sinten. 
Peilingen hebben over de geheele lijn plaats 
gehad en aangetoond , dat zich geene bezwaren 
zullen voordoen. Ue voltooiing van de lijn wordt 
tegen luü 1808 tegemoet gezien eu zal ecu 
einde maken aan het feitelijk bestaande mono
polie der Transatlantische lelegraaf-maatsehappij 
en vermoedelijk al spoedig eene verlaging van 
haar hoog tarief ten gevolge hebben. 

, B I N N E N L A N D . 

s-Gravenhage. Hij koninklijk besluit van 
31 October 1807. n". 80, zijn aangewezen de 
perceelen die in de gemeenten Zevenbergen , Hooge 
en Lage Zwnluwe en Dubheld; nleigcnd moeten 
worden voor den aanleg van den spoorweg ter 
verbinding van den staatsspoorweg van Breda naar 
Moerdijk , met dien van Willemsdorp naar Rot
terdam , welke onteigening in het algemeen be
lang, krachtens de wet van 0 Juli 1807 , (Staats
blad n". 05), wordt gevorderd. 

— Op last vau den minister van binnenl. 
taken zijn in dc Stuuts-Courunt afgedrukt de 
voorwaarden, op welke die minister, namens 
cn met machtiging van den Koning, aau de 
Keulen-Mindensche spoorwegmaatschappij te Keu
len , i-oncessie heelt verleend voor den aanleg 
en de exploitatie van eenen spoorweg van Venlo 
naar de Pruisische grenzen in de richting van 
Stratdi'ii. 

— De leden van hel Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs zijn tegen Dinsdag 12 November op
geroepen tol hel bijwonen van eene vergadering 
in het lokaal Diligentia te 's-Gravenhage. 

Onder de ingekomen stukken komt ecu brief 
voor van het lid P. A. van Aken, ten geleide 
van eene mededeeling vau den kapitein-luitenant 
ter zee .1. F. Koopman, betrekkelijk een ijzeren 
mast- of ketelbok, en verder eene mededeeling 
van het lid G. van Diesen, betreffende de steiger-
werken aan de spoorwegbrug te Kuilenburg. 

— Uit het dezer dagen uitgekomen negende 
verslag van hel Koninklijk Oudheidkundig Ge
nootschap tc Amsterdam blijkt dat, ondanks de 
groote uitgaven, welke het. genootschap heelt te 
doen , o. a. /' 800 voor lokaalhuur van de groote 
zaal boven cle sociëteit Concordia op dc Pijpen
markt , waar het museum gevestigd is en (le 
vergaderingen gehouden worden , toch nog een 
en ander voor dat museum heeft kunnen aange
kocht worden . terwijl ook de vergaderingen ge
regeld zijn gehouden. Op die vergaderingen, 
waar afwisselend over houw- en beeldhouw-, 
schilder- cn graveerkunst, over wapenen, tapij
ten en aardewerk, over hoeken, kaarten en 
platen, zegels en munten, porcelein cn aarde
werk , ja over bijna ieder deel der oudheidkunde 
uesjuokeu is , is veel wetenswaardigs verhandeld, 
hetgeen de namen der sprekers, de heeren Hof
dijk, Six, Cuijpers, de Hoop Scheller, Muller , 
Koenen, Alberdingk Thijui, Witkamp, Fekholl', 
Van der Keilen , Moll , Van l.ennep e. a. , al 
zouden aaiitooneir. Onder de vele giften en ge
schenken aan het museum gedaan , zijn vooral 
twee te noemen, die van de heeren Six en W i l 
let , die int goedmaking van groote, gedane 
onkosten /' 500 aan de kas hebben gegeven. 

Bij het verslag is eene fraaie photographic 
gevoegd van een antiek beeldhouwwerk in hout 
in het museum berustende. Tot voorzitter van 

het genootschap is de hoogleeraar Moll ver
kozen. 

— Uit Zuid-Beveland schrijft men aan de Mid-
dclliurt/sclte tiourunt : 

»Het strekt mij totgenoegen, u te kunnen 
mededeelen , dat al de werken van den spoorweg 
Goes—Ooster-Schelde gereed en goedgekeurd zijn. 

«Vóór den winter zullen de wachterswoningeu, 
dit jaar zoo laat besteed, uitwendig voltooid zijn, 
om gedurende dat seizoen van binnen afgewerkt 
te worden. 

"Met het aanslaande voorjaar zal dus het eer
ste gedeelte der Zeeuwsche lijn gereed zijn, om 
geopend te wordcu. 1 ' 

— Volgens het Ulrechtsch Dagblad bestaat het 
plau om te Leiden ecu standbeeld voor Boorhave 
op te richten. Reeds zou zich eene coiirii issie 
hebben geconstitueerd en zich onledig houden om 
ondersteuning te zoeken. 

Amsterdam. Bij ministerieel schrijven van 
31 October j . I., is aan den heer L. Itoyer, als 
een blijk van tevredenheid des konings over het 
standbeeld van Vondel, het brevet toegezonden 
van groot-ol'licior der orde van de Eikenkroon. 

— Gaarne brengen wij hulde aan dc gezond
heidscommissie te Amsterdam, voor haar loffelijk 
streven, om tot verbetering van den gezondheids
toestand mede te werken. Deze commissie heeft 
vóór alles gemeend een plan van waterverver-
sching te moeten ontwerpen , en wij ontleenen 
aau de Amsterdamsche Courant de volgende zin
sneden, die op den werkkring der commissie en 
dit plan van toepassing zijn: 

«Verheugt zich de hoofdstad . dank zij der 
Duinwater-maatschappij, in het voorrecht uitmun
tend drinkwater te bezitten , eene weldaad voor 
ar n rijk , en die niet hoog genoeg gewaar
deerd kan wordcu, vooral wanneer men zich 
herinner! hoe ongehoord duur eu slecht het dus-
genoeind schuitwater vroeger was, waardoor toen 
in de dringende behoefte lot eiken prijs moest 
worden voorzien ; — Amsterdam beeft nog een 
vraagstuk op te lossen iu verschillende opzichten 
van het grootste belang. Wij bedoelen dc watcr-
verversching. II Is voor twee eeuwen werd ver
vuiling der wateren «de tjroolsle platje" vau Am
sterdam genoemd. Meer dan een deskundige van 
naam heeft dan ook reeds ernstige studie aan 
dit onderwerp gewijd. Wij hebben, walde laatst-
verloopen jaren betreft, bij voorbeeld slechts te 
wijzen op het rapport over dc wuterverversrliimj 
dezer stad door den heer W. A. Kroger. 

wDe gezondheidscommissie alhier heeft dau ook, 
bij den aanvang barer werkzaamheden, geineend 
vóór alles hare aandacht aan dc waterverver-
schiug tc moeten wijden. Daaraan heeft men 
thans een nieuw ontwerp te danken, door hel 
lid C. Outshoorn op hel verzoek zijner medeled ui 
vervaardigd, door de hoogleoruren Lebret en L. 
Cohen Stuart overwogen . beoordeeld en op en
kele punten gewijzigd, met welke wijzigingen de 

U i t d e i n te Arnhem bij I). A. THIEME.—Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKEN ES & 0' . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 
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ontwerper zich heeft vereenigd. Het i s , met 
eene uitvoerige kuurt voorzien, uitgegeven door 
de gezondheidscommissie bij II. A . Krijlink alhier. 

»De commissie stelt zich voor van tijd tot tijd 
mededeelingen cn onderzoekingen van weten
schappelijker! aard in het licht te geven. Wij 
juichen dit voornemen alleszins toe, en hopen 
dat onze stadgenooten van hunne belangstelling 
zullen doen blijken. Immers juiste, degelijke 
kennis bij het algemeen is het krachtigste hulp
middel om tot verbetering te komen van het
geen verbetering behoeft. Door uitgaven als deze 
wordt de publieke opinie niet slechts geleid, 
maar opgewekt, gevormd , en heilzame voorstel
len der commissie zullen geen betere kans van 
uitvoering hebben, dan wanneer zij door cene 
op deugdelijke gronden gevestigde publieke opinie 
worden gesteund. 

»Maar daarom ook houile cle commissie van 
redactie het ons ten goede, dat wij waai schu
wen tegen overdrijving of onjuiste voorstellingen. 
Daar toch komt de publieke opinie tegen op , 
en de redactie zou gevaar loopen dat, bij bet 
opmerken dier onjuistheden of overdrijvingen , 
het een met het ander wierd veroordeeld, bet
geen de goede zaak, die zij zich voorstelt, ten 
hoogste zou benadeelen, dewijl toch per eind 
en slot, niets dan met behulp, met medewer
king der burgerij kan geschieden. 

»Zoo komen wij ten stelligste op tegen dien 
blaam van groote ongezondheid, ja van nouhr-
rvoonbaarheid" bijna, in de inleiding weder op 
de hoofdstad gelegd. Men werpe toch niet der
wijze eigen glazen in ! Wij lezen daar o. a. , 
dat men , om de stad »<>/> den duur hcicnunbaur 
te houden," eenmaal tot doortastende, kostbare 
maatregelen zal moeten overgaan enz. 

«Wij zullen altijd vooraan strijden in de rijen 
van hen, die Amsterdam tot de beste stad van 
bet land willen maken , door rustelooze verbete
ring van bet gebrekkige. Men heeft ons aan 
de spits gezien ter bevordering van ieder nieuw 
denkbeeld, dat in de laatste jaren in de hoofd
stad tot werkelijkheid gekomen is. Maar wij 
zullen met gelijke krachten daarom strijden tegen 
hen, die Amsterdam zóózeer in een kwaad 
blaadje brengen, dat de goedgezinden eindelijk . 
als zij het bij ongeluk gingen gelooven, zouden 
uitroepen: «Laat ons liever verhuizen: Amster
dam is zóó gebrekkig, dat er toch geen doen 
aan i s ! Ergo, geen lapwerk; dan liever kracht 
en goede wi l elders aangewend." 

M' 11 spiegele zich aan hetgeen met den blaam 
van verregaande ongezondheid des bodems is 
geschied. Op de oppervlakkigste wijze sprak men 
elkander na, totdat eindelijk ieder tc goeder 
trouw het waarlijk geloofd zou hebben. Daarmee 
nu zou onberekenbaar nadeel aan de stad zijn 
veroorzaakt, een aantal grootsche ondernemingen 
en bouwwerken verijdeld zijn, ware niet te goeder 
ure een wel toegerust strijder opgestaan, om den 
bodem te verdedigen. Nu is dat punt dan ook 
voorgoed uitgemaakt in het voordcel van Am
sterdam , en ziet men hooggeleerde mannen hunne 
stem cn rechtstreeksche medewerking verleenen 
tot den bouw van uitgebreide gestichten, zelfs 
gestichten van verpleegden aan hunne zorgen 
toevertrouwd, op plaatsen nog kort geleden als 
door ongezondheid onbewoonbaar uitgekreten. 

» Verre van ons, partij te willen trekken vooi' 
«dc kwalijk riekende grachj.cn," of te willen be
weren dat onzuivere lucht uiet schadelijk zou 
zijn; neen, dat erkennen wij , daarom brengen 
wij hulde eu lof'aan de gezondheids-commissie, 
die de waterververschiiig aan de orde stelt en 
krachtig optreedt om daarin afdoende vei betering 
tc brengen. Maar, nog eens, men make Amster
dam niet te zwart, men overdrijve niet, men 
wachte zich voor onjuiste voorstellingen. Wie b. v. 
het publiek wil vertellen dat talie maar eenigs
zins gegoede Amsterdammers in het voorjaar zich 
haasten met hunne huisgezinnen de stad te ver
laten," om het ongerief der gebrekkige water-
verversching, maakt zich aan geheel onjuiste 
voorstelling schuldig; bij zal door de massa wor
den tegengesproken en zijn invloed op de publieke 
opinie, die bij meende te winnen , totaal verspeeld 
hebben. Neen, «alle" (lees: vele, dat »alle" is 
reeds cene schreeuwende overdrijving) maar eenigs
zins gegoede Amsterdammers gaan de slad uit , 
omdat het veikecr door de spoorwegen gemakke
lijker is dan voorheen, cn nu veroorlooft en 
mogelijk maakt dat men aan de zucht, de toe
nemende zucht, tot uitspanning toegeeft. Vóór 
de spoorwegen waren de uitwasemingen onzer 
grachten eer méér dan minder «kwalijk riekend," 
muur niet half zooveel Amsterdammers, gegoed 

of min gegoed, verlieten de stad, — omdat het 
toen lang zoo gemakkelijk niet was en de trek 
naar huitenzijn veel geringer. En wat het bezoek 
van vreemdelingen betreft, och, wien wi l men 
wijs maken dat zij Amsterdam schuwen.' Waarlijk, 
wiens reukzenuwen bet b. v. iu Keulen kunnen 
uithouden, zal over Amsterdam uiet klagen. Hef 
is in de buitenlundsclie steden waarlijk zoo frisco 
niet! De neus gaat daar ook niet te gast, ge
zwegen van de rest! 

«Maar de gezondheidscommissie heeft naar zulke 
argumenten dan ook niet te zoeken, om te be
wijzen dat goede waterververschiiig wenschelijk 
en noodzakelijk is. 

»Oenoeg; wij zijn erkentelijk voor het ontwerp 
zelf, voor de loffelijke bedoeling waarvan bet 
getuigt en zullen niet in gebreke blijven het stre
ven der commissie tc ondersteunen. Wij raden 
onzen stadgenooten ten sterkste aan, zich bet 
ontwerp aan te schallen. Het is zeer belangrijk, 
en wij hopen dat het èn de goedkeuring èn de 
krachtdadige bevordering der deskundigen en 
autoriteiten moge verwerven." 

Wij vermeenen uit het bovenstaande le mogen 
afleiden, dat de commissie te Amsterdam hare 
taak begrepen beeft en hopen dal de vele com
mission , die in andere steden zijn in het leven 
geroepen, om de belangen van den gezondheids
toestand voor te staan, zich aan bet voorbeeld 
der Amsterdamsche commissie mogen spiegelen 
en bedenken, dat bet ontwerpen van verorileniti 
gen en reglementen , veelal als hoofdzaak be
schouwd , meestal weinig ter zake afdoet. 

Hij bet nalezen van bet verslag in de Amsler 
datnschr courant kwam ons onwillekeurig dojan^ 
besproken rioleering van Arnhem voor den geest 
Wij weten dat dit plan , zonder den ontwerper 
te hebben gehoord, door eene zoogenaamde ge 
zondlieidscommissiu is beoordeeld en dat dien 
aangaande rapport in den Kami is uitgebracht. 
Men schijnt gemeend te hebben geene verder 
publiciteit aau de zaak te moeten geven en zil
te moeten bepalen tot besprekingen over stelsels 
van riolen , zonder daarom door bet toestaan van 
gelden voor deze belangrijke aangelegenheid met 
derdaad te toonen, dat men Arnhem verbelere 
w i l , en dat daaraan dringende behoefte bestaat 
is voor niemand, die eenigszins met tïelderlaud's 
hoofdstad bekend is , een raadsel. 

— Tot aanvulling vau het bericht omtrent de 
voorstellen der Amsterdamsche Kanaalmaatschappij 
aan den gemeenteraad , voorkomende in het voor
gaande nommer, bladz. 181 , dient bet navolgende: 

Die directie wil van de gemeente Amsterdam 
jaarlijks gedurende tj jaren een voorschot van 
een millioen gulden, bestemd tot inkoop barer 
aandeden, ten einde den prijs daarvan te ver-
hoogen, en alzoo, naar haar oordeel, hetcrediet 
daarvan te vermeerderen. De maatschappij zal 
telken jure , op de tijdstippen, die zij goedvindt, 
óf over het geheel óf over gedeelten van dat mil
lioen kunnen beschikken, mits eene maand te 
voren van dit haar voornemen aan liet gemeen
tebestuur kennis gevende. Zij zal op 15 Jan. en 
15 Juli over de in voorschot ontvangen gelden 
aan de gemeente Amsterdam eene rente van 4 
pCt. betalen. Zoodra het kanaal en de haven 
aan de Noordzee voltooid zijn , worden de zes 
millioen, in voorschot ontvangen, verrekend bij 
wijze van compensatie, vermits tusschen beide 
partijen reeds nu wordt overeengekomen , dat de 
gemeente Amsterdam alsdan die som aau de 
Kanaalmaatschappij zal betalen voor den afkoop 
der rechten van bellen van tollen, enz. , haar bij 
concessie toegekend en door de wet bekrach
tigd. Dc zes millioen zal door de gemeente Am
sterdam mogen worden betaald in 4 pCt. stede
lijke schuldbrieven tegen den gemiddelden beurs-
prijs der 0 laatste maanden. Tevens zal die 
gemeente gedurende (i jaren nog /' 10,000 aan 
gemelde maatschappij betalen, waartegen deze 
zich verbindt voor bet onderhoud vau kanaal-
en havenwerken te zullen blijven zorg dragen en 
tot onderpand geelt .5000 volgcfourueerde aan
deden van /'IO0O. Naarmate de maatschappij 
over de bedoelde millioenen beschikt, zullen voor 
een gelijk bedrag volgefourneerde aandeden aan 
de gemeente in pand gegeven worden . terwijl de 
laatste de bevoegdheid erlangt eene commissie 
van toezicht te benoemen, die zich vergewist dat 
dc gelden tot bovengemelde doeleinden worden 
besteed. Verder wordt bepaald , dat de overeen
komst afhankelijk zal zijn van cene wettelijke 
bekrachtiging eener te treilen schikking tusschen 
den Staat en de maatschappij aangaande dc slui
zen te Schellingwoude. De heer Jobau Mul ler , 
commissaris dier maatschappij, heeft eene brochure 

te Parijs verblijf 

voortaan 
een rooden pet met i rijks 

uitgegeven, waarin hij haar toestand in deze 
voorstellen bespreekt en toelicht. Eene toelichting 
is ook officieel bij deze voorstellen gevoegd. 

— In de avondzitting van 31 October j . I . , 
heeft de gemeenteraad de behandeling der be
groeiing voor 1808 voortgezet en o. a. besloten 
om de nieuwe Vondelstraat buiten de Leidsche 
poort als luac-adamweg aan te leggen , een post 
van f IÜ.000 uit te trekken voor het maken en 
plaatsen van urinoirs eu aan deu heer J. Tjasink, 
op zijn verzoek, alsnog een termijn van zes maan
den toe te staan voor het indienen van plannen 
voor den bouw van een nieuwen schouwburg op 
de Botermarkt. 

— Den beer Roosdorp, stationschef te Amster
dam, i s , bij gelegenheid dat hij '25 jaren dienst 
heeft bij de Nederlandsche Rijnspoorwegmaat
schappij , door haar een zilveren servies en dooi
de beambten een gouden horloge met ketting 
ten geschenke aangeboden. 

— Naar men verneemt heeft dr. E. II. von Uaum-
hauer de taak op zich genomen om, als lid der 
Nederlandsche commissie voor de tentoonstelling 
bij bet inpakken eu opruimen 
te houden. 

— Naar wij vernemen zal de uniform der 
Stationschefs aan de staatsspoorwegen vervallen en 
zullen die ambtenaren voortaan als distinctief 
toeken alleen dragen 
wapen eu drie zilveren bandje 

(N. It. CtJ 
Rotterdam. Eeue commissie van lo han

delshuizen vraagt bij aanplakbiljetten aan de 
groote beurs, bijdragen a f 1, om den heer 
Van der Tak , direktetir van de gemeentewer
ken , onder wiens opzicht de restauratie van 
genoemd gebouw is tot stand gebracht, een blijk 
van sympathie voor dat werk te kunnen aan
bieden ; daarvoor wordt nog al talrijk geteekeud. 

Utrecht, I Nov. In de gisteren gehouden 
vergadering van den gemeenteraad beeft de voor
zitter medegedeeld, dat bij de procedure tot ont
eigening van pereeeleu ten behoeve van den Staats
spoorweg, voor de arrondissements-rechtbank al
hier, de stad in het ongelijk gesteld en tot be
taling der proceskosten veroordeeld is. De voor
zitter zeide- voorts, dat de stads advocaat, mr. 
I'. A. Broers, en de heer Kappeyne van de 
Coppello, advocaat te 's-Hage, tot beroep in cas
satie geadviseerd hadden. Hij stelde voor zich 
met dat advies te vereenigen. Na eenige 
cussie is dat voorstel met 13 tegen 10 stc 
aangenomen. 

Haarlem, li November. In de heden gehou
den vergadering van den gemeenteraad hebben 
Burgemeester en Wethouders medegedeeld, dat 
de Nederlandsche maatschappij voor tïrondcrediet 
voornemens is, den l'2'i™ dezer met eenige plech
tigheid een gedenksteen te plaatsen ter zake van 
den door haar aangevangen bouw van bet blok 
van negen huizen in den gewezen stadstuin, en 
hebben zij voorgesteld. bij die gel 'geilheid aan 
dat nieuwe kwartier eenen naam te geven. Na 
eenige beraadslaging is , overeenkomstig een ge
wijzigd voorstel van Burgemeester en Wethouders, 
besloten het nieuwe stadskwartier den naam te 
geven vau «Kenauperk"; het te dempen gedeelte 
der Achternieuwegracht, hetwelk toegang tot dat 
kwartier zal geven, te noemen lParklaan" en 
het plein, genaamd de «Varkenmarkt", liggende 
nabij de gewezen Nieuwpoort, den naam van 

Kennemcrplein" te geven. 

Almelo, 1 Nov. In eene gisteren gehouden 
vergadering van aandeelhouders iu de spoorweg
maatschappij Almelo—Salzbergen i s , in de plaats 
van wijlen den beer O. Salouionson , als l id van 
den raad van administratie niet bijna algemeene 
Stemmen benoemd de beer M. Wertheim Sa
louionson , alhier. 

Meppel, 1 November. Aan de landeigenaars 
onder de naburige gemeente Kuinenwold * zijn 
heden de sommen voor de te onteigenen perece
len ten behoeve van de spoorwegliju Meppel — 
Vssen—Groningen aangeboden. Naar men ver

neemt , zullen bedoelde eigenaars zich tot den 
Minister van Binnenlandsche zaken wenden, even
als door de Meppeler grondbezitters is geschied, 

n wel ten gevolge van den volgens hunne mee-
ning veel te lagen prijs, door de daarvoor be
taalde commissie geboden. 

— De opening van de lijn Zwolle—lleerenveen 
s voorloopig op 1 Februari 1807 bepaald. 

dis
m i n n e n 

Varia. 

Hardheid van water. De zoogenaamde hard
heid van drinkwater doet niets af aan den in
vloed op 's menschen gezondheid. Volkomen zuiver 
water, dat met kalk in aanraking komt, neemt 
daarvan slechts eene onbeduidende hoeveelheid op. 

Een gallon of 4 ' / , Ned. kan zuiver water 
kan niet meer dan eene gramme koolzure kalk 
opnemen. 

Wanneer wij grootere hoeveelheden, zelfs 10 
grammen kalk, in water aantreffen, wordt dit 
door bet sterke koolzuurgchalte veroorzaakt, dat 
somtijds in groote hoeveelheid in het water voor
handen i s , en de kalk oplosbaar maakt. 

Verlichting van woningen volgens Brew
ster. Wij ontleenen aan de Nijverheids-Courant, 
het onderstaande ar t ikel , getrokken uit een ver
handeling van Sir David Brewster over het licht. 

Donkere vertrekken, vinden we niet alleen in 
nauwe straten, maar bijna overal. In groote 
steden, waar de ruimte niet toelaat de huizen 
op zich zelf staande te bouwen, zal men, ja zelfs 
in paleizen, vertrekken vinden, die gebrek heb
ben aan licht; in Londen zijn plaatsen, waar ge
werkt moet worden, waar bet daglicht nimmer 
inkomt, en waar het kostelijke licht, dat vau 
den hemel wordt neergezonden, onnut tusschen 
de schoorsteeneii heen op den grond vult. 

Brewster bezocht een vriend, die een groot 
gedeelte van den dag aan zijn lessenaar gekluis
terd was, cn vond hem met tranende oogen , 
worstelende tegen het zwakke licht, dat een muur 
aan den overkant hem in hut venster wierp. Hij 
raadde hem aan, buiten aan zijn venster, iu bet
zelfde vlak aau deu muur, eeu dun, wit netel
doeken scherm aan te brengen. De p r o e f werd 
genomen; het resultaat was, dat bet licht van 
<le lucht boven opgevangen werd door het weefsel 
en regt op de schrijftafel werd geworpen. 

Eeu dergelijk ell'ect werd verkregen door eenige 
menschen, die het mausoleum van eeu Scbotsch 
edelman bezichtigden en de vergulden bewaar
plaats der dooden niet genoeg licht bevonden om 
ile voorwerpen goed te kunnen onderscheiden : de 
geheele verlichting bestond uit slechts een klein 
venster, dat daarbij nog zoodanig was geplaatst, 
dat het licht niet op de te bezichtigen voorwerpen 
viel. Door een neteldoeken zakdoek aan de vier 
punten voor de opening te spannen werd een 
meer dan voldoend licht in bet vertrek verkregen. 

In eene vorige mededeeling werd de nuttigheid 
dezer methode van verlichting aangetoond ; zij kan 
echter ook dienst doen ter bevordering der schoon
heid ; de bouwkundige is hierdoor niet meer ge
dwongen om het uitwendig schoon van een ge
bouw op te offeren aan de inwendige behoefte 
van licht. 

De prachtige «National Picture Gallery" vol
gens het plan van I'layfair , wordt van boven ver
licht; aan den westkant zijn echter zekere kleine 
vertrekken , die niet zoo konden verlicht worden . 
en waardoor men derhalve genoodzaakt was kleine 
vensters in het westerfront aan te brengen Deze 
vensters, twee voet hoog en een voet breed . vol
uien donkere, onoogelijke openingen in den muur, 
en zijn daarbij ongelukkigerwijze geplaatst iu de 
nabijheid der keurige Ionische portitjue, waardoor 
de symmetrie en schoonheid groote schade lijdt. 

Men had deze vertrekken kunnen verlichten 
niet gas of ol ie , maar de wetenschap geeft een 
middel aan de band, waardoor aau dat bezwaar 
kan worden tegemoet gekomen. Indien men dikke 
glazen {daten had genomen, van de afmetingen 
der vensters, en van zoodanige kleur, dat zij , na
dat één kant ruw mat geslepen is, dezelfde kleur 
hebben als de hardsteen , en men bad die glazen 
met den gespleten kant naar buiten in de ope
ningen geplaatst, dan zoude men die donkere 
gaten hebben vermeden, de vertrekken zouden 
beter verlicht ziju , en het gebouw zou zijn archi
tecturaal karakter zuiver bewaard hebben. Wan
neer deze manier dadelijk bij het optrekken van 
gebouwen wordt gevolgd, zal men de glazen 
platen zóó kunnen aanbrengen, dat er van buiten 
niets van te zien is. Op deze wijze zal men 
derhalve vertrekken kunnen verlichten door on-
zigtbare vensters, en is men in staat een zuive
ren bouwtrant te behouden. 

Is het van belang onze woningen op den dag 
op de gesehikst mogelijke wijze door dc zon tc 
doen verlichten , van niet minder gewicht is de 
verlichting, wanneer de zon ons beeft verlaten ; 
een derde gedeelte van ons leven zouden we in 
duisternis moeten doorbrengen, ware het niet , 
dat de wetenschap ons middelen aan de hand 

gaf, om in onze behoefte aan licht te voorzien. 
En die behoefte bestaat niet alleen in groote 
huizen en paleizen , zij wordt ook gevoeld in 
steden , en voornamelijk in straten cn stegen, 
maar niet het minst in de mindere woningen 
en vertrekken onzer arbeidende klasse. 

liet komt er dan maar op aan , de beste 
wijze van verlichting te vinden, uit de vele mid
delen dut te nemen, wat aan het doel bet beste 
beantwoorden zal. Vergelijken wij toch de flik
kerende vlam van een haardvuur met die van 
eeu lak van den terpentijn houdenden pijnboom; 
de vlam van een vetkaars met die van gas , en 
deze laatste met het electrische licht, dan ver
krijgt men een klein begrip der vorderingen , 
door de wetenschap gemaakt in de verlichting 
onzer huizen eu straten. 

We hebben overvloedige bronnen voor licht; 
we behoeven slechts te zoeken dat licht ve i l i g , 
goedkoop en onschadelijk voor de gezondheid te 
gebruiken. 

De methode, door Brewster in dc aandacht 
van iedereen aanbevolen, voldoet voor de huis-
verlichting aan deze drie gestelde voorwaarden : 
zoolang echter de wetgevers, de bouwkundigen, 
en de leiders der publieke meening geen genoeg
zame waarde hechten aau wetenschappelijke waar-
beden , voedt hij geen hoop, dat zijne raadgevin
gen algemeen ingang zullen vinden. Ware kennis 
evenwel, gaat men den lijd vooruit; vooroordee-
len worden uitgeroeid, en voordat we een eeuw 
verder zijn, zullen wij , geleid door de weten
schap , met of zonder electrisch licht, onze kunst
matige zomers hebben , die ons in steden eu in 
buizen hare stralen zullen toezenden. 

Aan de tegenwoordige wijze van verlichting 
onzer woningen, waarbij de verbranding binnen 
de vertrekken plaats heeft, zijn vele gebreken 
verbonden. De onuitstaanbare vermeerdering van 
temperatuur in goed verlichte vertrekken, vooral 
wanneer daarin verscheidene personen bijeen 
zijn — bet spoedige verbruik der zuurstof, die 
ons organisme voortdurend in onverminderde 
mate eischt — de walgelijke reuk van lietonver-
brande gas — de stank der vettige verbran-
dings-producten — de beschadiging van verguld 
huisraad en lijsten — de stellige beleediging 
van het oog, door de werking van een aantal 
verspreide lichtstralen op de retina — cn de 
gevolgen van brand en ontploffing pleiten zeer 
sterk tegen eene inwendige verlichting. Heeds 
bijna een halve eeuw geleden stelde Brewster 
voor, onze buizen te verlichten door het gas 
buiten te branden , of door het te plaatsen in 
de muren onzer woningen, of op iedere andere 
wijze, waardoor de lucht in onze vertrekken niet 
werd bedorven. Zijn voorstel werd met een glim
lach ontvangen , en genoot zelfs niet dc eer van 
te worden bespot. Het was a l te dwaas, be
slaande belangen in gevaar te brengen , of ver
kregen rechten met voeten te treden! 

Bij het toenemend gebruik van gas worden de 
gebreken echter meer en meer gevoeld; vooral 
wanneer groote vergaderingen van menschen 
eenige uren daaraan waren blootgesteld; en toch 
werden er geene pogingen gedaan om daarin 
verandering te brengen, tot iu bet jaar 1839, 
toen een commissie uit het Lagerhuis werd be
noemd om te zoeken naar de beste manier van 
vei lichting der vergaderzalen. Verschillende voor
stellen werden onderzocht, en overeenkomstig 
bet rapport der Commissie werd bet nieuwe sys
teem van uitwendige verlichting aangenomen, 
waarbij de lucht binnen de lokalen geheel afge
scheiden was van de lucht, benoodigd voor de 
verbranding. Verscheidene andere publieke plaat
sen hebben daarna ook dit systeem aangenomen; 
iu ziju geheelen omvang is het systeem echter 
het eerst iu practijk gebracht in een der voor
naamste steden van Buckingham l'alace, waar 
het licht van het zoldergewelf uitstraalt, even
als de zon van den hemel, zonder dat men de 
lichtbron kau zien. Deze methode is natuurlijk 
slechts toepasselijk op zalen of vertrekken , die 
eene eigene uitwendige: bedekking hebben. In 
alle andere gevallen, bij reeds bestaande hui
zen zullen moeielijkheilen moeten worden over
wonnen ; de vindingrijkheid van industrieelen cn 
bouwkundigen laat echter geen twijfel toe , dat 
zij die niet zouden weten te boven te komen, 
zoowel bij oude als bij nieuwe gebouweu. 

Maar, hoe groot deze moeielijkheden ook mogen 
zi jn, het is gelukkig, dat, om het even wij eene 
electrische of een verlichting vun een zuiverder 
soort van koolwaterstol zullen verkrijgen , dc wijze 
van verdeeling in hoofdzaak dezelfde zal blijven, cn 
we daarom niet behoeven te aarzelen, de nieuwe 

methode in te voeren, uit vrees, dat die al 
spoedig weder door een andere zal verdrongen 
worden. 

Het eenig afdoend middel om donkere , dom
pige vertrekken tc vcntileeren cn te verlichten, 
bestaat in het maken van een groote opening in 
den muur voor de toelating van versche lucht, 
en het venster, dat tot sluiting dier opening 
dient, zoodanig in te richten, dat hierdoor een 
ruimen toegang voor de lichtstralen des hemels 
verkregen wordt. Een zoo gemakkelijk, zoo 
afdoend middel behoort het eerste tc zijn, dat 
als saniteits maatregel gedaan wordt; is de phi-
lantropie niet bij machte dezen eersten stap tc 
doen, de Hegeering vordere dit bij de wet, in 
het belang der algemeene gezondheid, èn van 
de eigenaars van huizen individueel, èn van de 
ingezetenen in 't algemeen. 

Etsen op lithographischen steen. De steen 
wordt op dezelfde wijze toebereid als de steenen, 
waarop gegraveerd moet worden. Hiertoe is zuivere 
gum, met wat extract van galnooten vermengd, aan 
te bevelen. Wanneer het preparaat weder afge-
wasschen cn de steen gedroogd is, zoo wordt hij 
gegrond met eene oplossing van Syrisch asphalt 
in terpentijn-olie. Wanneer de terpentijn-olie 
moeielijk droogt, zoo is het noodzakelijk gezui
verde te nemen, die in de apotheek verkrijgbaar 
is. Amerikaansche terpentijn-olie droogt zeer snel, 
maar men moet er eenige droppels olijfolie onder 
mengen om te beletten dal de grond broos wordt 
en afspringt. Men brengt dezen asphaltgrond 
op den steen door middel van een dun en breed 
penseel; evenwel is het raadzaam de laag zeer 
dun aau te brengen als wanneer dezelve na 10 
minuten bard zal zijn. 

Etst men uit dc hand , zoo moet men noodza
kelijk naalden of stiften van verschillende dikte 
hebben, want men moet, om bijv. de achtergrond 
van een landschap te etsen de fijnste, voor de 
middelgrond dikkeren en voor het voorste ge
deelte stompere en dikkere gebruiken, aange
zien de steen niet zoo sterk in de breedte kan 
geëtst worden dan bet metaal. 

Toekent men eene machine, medaille of re-
lief, zoo moet men zorgen dat de diamant niet 
insnijdt maar alleen door den grond heengaat en 
den steen slechts ontbloot. Men late vooral niet 
na om de veer te openen die de stift middel
matig op bet relief drukt, daar het geweld dat 
bij het snijden der lijnen ontstaat, de lichtheid 
van beweging verhindert, die liet relict' zoo zeer 
noodig heeft. Bij bet gebruik van machines 
wordt de steen altijd iets door de diamant aan
gedaan , dat zich altijd bij latere inwrijving als 
eene lichte toon openbaart. Men kan dit even
wel vermijden door alle steenen, waarop met 
machines geteekeud moet worden, eerst'met het 
preparaat te bestrijken, af te wasschen en te 
drogen. 

Heeft men een relief voor zich , zoo wordt 
alles wat overblijft door middel van een penseel 
met asphalt afgedrukt. 

Hierop legt men rondom de teekening een 
pekrand, die men vooruit in strooken klaar ge
maakt heeft en welker samenstelling als volgt 
i s : II deelen gcele was, 8 deelen zwarte pek, 
3 deelen Syrische asphalt en 1 deel kalk. Om 
te etsen gebruikt men zoutzuur, dut verreweg 
de voorkeur verdient boven alle andere zuren , 
vooral boven citroen en azijnzuur. Men gebruikt 
lot herkenning van de zuren , die eene sterkte 
van I / J en 1 graad hebben, zuurmeters 
die evenwel niet meer dan 3 a i graden be
hoeven te meten, hoewel 1 graad 1 duim lang 
moet zijn, daar men met de iu den handel voor
komende zuurmeters nauwelijks 1 graad met 
zekerheid kan meten. Bij het aanmengen der 
zuren dompelt men de zuiirmeter eerst iu regen
water, waarin bij op nul zal staan, vervolgens 
wordt het zuur bijgegoten , totdat het werk
tuig de vereisebte graad heeft aangetoond. De 
aldus bereide zuren bewaart men in flesschen en 
zeer lang kau men ze bewaren, eer men bemerkt 
dat zij in kracht verminderen. 

Men heeft verder nog een sccondenwijzer of 
slingeruurwerk noodig. Het laatste vervaardigd 
men op de navolgende wijze. Men bevestigt in 
het plafon il van de kamer een haakje, neemt 
een kogel waarin men een gat heeft gemaakt en 
bevestigt dezen aan een koord; men steekt dit 
laatste door het haakje en houdt het uiteinde van 
het koord inde band, nalaat men den kogel s l in
geren cn vergelijkt de slingertijden van den kogel 
niet een sekondewijzer. Men kan nu bet koord , 
zoo noodig, langer of korter maken, totdat de 
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slingeringen met het seconde uurwerk overeen
komen cn het alsdan aan den haak vastmaken. 

Men giet nu het zuur er op en telt de secon
den , giet het zuur er af, spoelt het door middel 
van water schoon en droogt het met een blaas
balg. Men dekt hierop de I? toon met lithogra-
phische Oost-Indische inkt en zoodra deze droog 
is , etst men de 2' toon eu handelt op dezelfde 
wijze enz. 

Hier volgen eenige opgaven der sterkte van 
de zuren en der etstijden h. v. van een landschap 
tan 4 duim lang eu -J duim breed: 
I*. Etsing 20 seconden, het zuur 'A graad sterk. 
2'. » 21) » » » » » » 
.1". 10 » .. » 1 » » 

Voor reliefs en medailles. 
i'. Toon 25 » » » ' / , o o 
2*. » 15 » .. » 1 » » 
3 e . II 15 » » B 1 9 » 

Voor een landschap lang 0'/, en 3'/j duim 
breed , tlat met naalden geëtst is : 
l ' \ Etsing 20 seconden het zuur graad sterk. 
2*. » 35 » » » •> » » 
3". » 20 » » » 1 » » 
4«. » 20 i> » » I .> a 

5<". i. 20 u » J> 1 » a 

6*. » 20 II a » 1 » n 

7". » 20 » » a 1 » » 
Bij een relief. 

\ ' . Toon 25 . » » » 1 » » 
2«. » 2maal 25 » » » 1 » » 

Hierop zou men kunnen aanvoeren dat voor 
de laatste ook 1 maal 50 seconden zou vol
doende zi jn; dit is evenwel zoo niet, want in
dien het etsen te lang duurt, werken de hand
jes van den grond in de hoogte en de arbeid is 
te vergeefscli. 

Men kan de geheele grond door terpentijn olie 
oplossen, evenwel daarvoor zorg dragende het 
proces tijd te geven om op te lossen en vooral 
niet sterk en zeer weinig te wrijven, omdat 
wanneer er veel l i th : inkt op ligt, de steen veel 
geneigdheid beeft om te vlekken. 

Is de opgeloste grond afgewreven , zoo kan 
men zich ook meteen van de tampon en van 
het gomelastiek bedienen. 

Wanneer de lijnen afgebroken zijn , zoo heeft 
men de steen uiet goed gedekt . men beeft de 
inkt daarover weg geveegd in plaats van ze in 
de uitdiepingen zorgvuldig in te wrijven. 

Correspondentie. 

Aan verschillende aanvragen tot het bekomen 
van meerdere exemplaren van het voorgaande 
nommer kan niet voldaan worden. Afzonderlijke 
nummers zijn alleen bij vooruitbestelling vcr-
k rijgbaar. 

Aan J. .1. II. Iv O. Het artikel, alsnog hij de 
redactie berustende, is ter plaatsing ongeschikt 
en zal u teruggezonden worden. 

Aanbestedingen. 

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

llnniirlnK, II V.OV. 
Teu t l ' / j ure, aau het gebouw vau liet prov. bestuur te 

's Hage: liet makcu, leveren , vervoeren , aanbrengen en 
htcllen vau een liulpstoolnwrrktuig niet ecntrifiignnlpoiup en 
tp<lbehooren hij den stoomvvatrruiulrn aau den Arkelschen 
Dam, behoorende tot de werken MUI het zVdcrikkaanul, iu 
de provincie Ziiidhollatul. 

llllIHrilIL-. I* 
Teu I S ure, ann het lokaal van het prov. bestuur tc 

Arnhem: het ouderhuudcu van deu provincialen weg 
vau Arnhem naar Apeldoorn, gedureude vier jaren, aan
vangende 1 Januari lHfiS eu eindigende .'tl December 1871. 

Teu I S nre , iu het lokaal van het ministerie vau marine 
tc 'sllage: het makcu cu stellen van ecu ijzeren liclitup-
Ktaud met ijzeren hek en liet maken drr daarvoor noodige 
fuiulceringcn vour een oevcrlicht tc Neuzen. 

Ten 4 ure, np het gemeentehuis te Itirkslaud : het acht
jarig underbuild der hililieii- eu buiteidiaveiiwerkeu vau 1,'irks-
laliil. 

Iloilitei il.tü . 14 \ o v . 
, \Het aanleggen van eenen grindweg van Vecudam over Itor-
'Mjr-t.'oiupaciiii' en Kiilkvvijk tut den straatweg van Huuge-
|BS] tiaar Ziliillarcu, iu twee pereeeleu: 1-tc perceel, lang 

namiddags tc 5 ure, iu het gemeentehuis fe 
V M U . W M en 2de perceel, lang 2111.1 c l , des voorin iililags 

Uli J ^ i r c , iu hel gemeentehui* Ie Hoogezunil. 
aau het houfdhiireuu der Maatschappij tol 

Sijjijfflatii tan Staatsxpuurvvcgcn tc 'sllage: het buuwen ftatie tun Staats 
twee wachtiTi-uiiiiiiiu 
i voor de «regen vau 

de gemeente Kelit, teu 
1

 j * toVla ,s tr ir l i t uaar Veulo. 
1 2 U r e ' m ' ' l , T h ' ^ a i v n v a " het ministerie vnn 

, fiitnïenl. zaken te 'sllage: lu-t leggen van eeu gedeelte 
«pffnrbaan te Tilburg. 

iet maken van twee ovcr-
y uaar Kelit eu den houtweg 

van den spoorweg h'-ho 
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V r i j d a g , Ift r U v . 
Ten 1 0 ' , ure . aan het prov. bestui'-te's ITertogenboseh : 

het maken (Ier aardebaau en kunstwerken , met het deels be-
vrinden, deel» met klinkers bestraten van den rijksweg van 
Kindhoven nnar Weert, in de gemeente Mnasheeze tot den 
rijksweg onder llamont | België) iu de richting op Budel , 
ter lengte van 917» el. 

Ten t*)'/i ure, aau het prov. bestuur te 's llcrtogenlioseh: 
het gereed maken en daarna begrinden van tien bestaan tl cu 
weg van Stuiuldaard builen tot Zevenbergen eu van laatst
genoemde plaats tot de Roode Vaart, lang 12.717 <'1 , met 
het eenjarig onderhoud van den nieuwen grindweg. 

Z a t e r d a g , I A \ n \ . 
Ten 11 ure, ten gemeentehuize te Ruinen: het maken 

van eeue anrdeiibaan, eenige kunstwerken cn tut bestraten 
vau de baan met klinkers, cn wel van af het kerkdorp (tui
nen door Kchtcii, naar het kanaal der I (rensche kanaal
maatschappij, ter lengte van 7121 ellen. 

Ten I I ure, in het gemeentehuis ie l ï o o g e z i u d : het aan
leggen van een straatweg, loopende bij lang» den spoorweg 
van tien Kiclster-Zwnrten weg af tot aan bet Knlkw• ijk>ter-
diep, benevens eene ijzeren draaibrug over tlat diep: wijder-
ecu klaubrug . bruijwachtcrswoning en tolbo over eu bij 
de Kalkwijk , in den door Vecudam eu Hoogetand nau te 
leggen kunstweg. 

Ten 2 ure, iu bet lukaal van het provinciaal beatnor te 
I'treeht: het driejarig omlerlioud ri86S~-l870): lo. van deu 
weg van uf het dorp Houten tot aan den Lekdijk bewcteu 
Int Beusieheuisehe veer; 2o, van het zand- cu jaagpad hums 
dc Vecht van I treeht naar Hreukcleu ; .'lo. van den Steeneu 
duiker, liggende iu den Noordcr-Lckdijk te Wijk bij Duur
stede. 

Ten 2 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
(treeht: het onderhouden van cn het doen vau eenige ver
nieuwingen aan de gebouwen enz. \nu 's rijks veeartsenij-
tehool te Utrecht , gedurende het jaar 1K08. 

» l i i » d a g , I » \ o v . 
Teu 10"] ure. aau het gebouw van het prov. be-tnur te 

's Itosch: het verbrecden en verdiepen van ecu gedeelte van 
het Kanaal dc Dieze in de gemeente 's llertogenbosch, vau 
de as van deu spoorweg vau l'trccht naar Boxtel tot dijk-
paal 11. 

V r i j d a g , 22 >ov. 
Ten t O ure, aan het gebouw van het prov. bestuur tc 

Middelburg: het onderhonden vau al de werken behoorende 
tot het kanaal duur Zuid-Bevcland , gedurende dc jaren 
1808, 1809 cn 1870. 

Ten 1 0 ' ' 2 ure, aan het prov. bestuur te 'ê Boech: het leg
gen tier zomersliiitiug iu deu ltnardwijkscheu overlaat , be
hooreude tot dc rivier de Maas iu de provincie Noord-Bra
bant; eu het in het voorjaar weder opruimen daarvan vour 
het jaar 1808. 

Teu IO' , ore, aan het gebouw van het prov. bestuur tc 
's Bosch; het onderhoud van de schipbrug, gelegen over de 
rivier de Maas te Hedel , in de strekking van den grooten 
weg van 's llertogenbosch op I treeht nut het Veerhuis en 
aauboorigheden op den regeer oever, eu het v eer knechts-
buil staande aau deu linkeroever, tic noodhavens, rijs- en 
andere werken, zooals nader omschreven is, ingaande deu 
lsteu Januari 1808 en eindigende den Sleten December van 
datzelfde jaar , behoorende tot dc dienst der veren in Nooid-
Brabaut. 

Ten l O ' / j uur, aan het gebouw van bet prov. bestuur 
te 's Bosch: het maken der aardebaau cn kunstwerken, met 
het deels hegriudcu, deels met klinkers be* tra teu vau den 
weg van het Wildt ouder Maren, door den polder langs 
Alem, (vessel eu l.ith naar het l.ithsehe veer, eu verder 
over deu Maasdijk van l.ith eu Lithoven uaar deu Lit her-
weg op Oss ter gesamenlijkc lengte van 12980 cl. 

Ten i O ' j ure. aan het gebouw vau bet prov. bestuur te 
's Bosch : het onderhoud van al de dichtingswerken van het 
kanaal de Dieze iu en bij het fort ('revecoeur, met het 
doen vau de beuoodigde leveringen eu de uitvoering van 
werken, van deu lsteu Januari 1808 tot den Hl sten Decem
ber 1870. 

Donderdag , 2tt Xov. 
Teu 12 ure , in eeu der lokaleu van het min. vau biu

ueul. zakeu te 'sllage: het bouweu ceuer steeneu uitwate
ringssluis met wuchtsluis, bewesten Vlissingeu, het graven 
van ecu gedeelte van tien Middelburg-Vlissingseheii water
gang eu eenige daarbij behooreude werken. 

I londrrdaff , 12 l lec . 
T e n 12 ure, iu eeu der lokalen vau het ministerie van 

bin i i - nl. zaken te '8 Hage: het maken van de aarde- en 
eenige andere werkeu voor deu spoorweg vau Meppel uani 
fironiugeu. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op 2f> Oct. te Zalt-Hoinmel: door den dijkstoel van het 

polderdistrict Bommclerwaard boven den Meidijk: het herstel
len der krib-, pak- en verdere watcrwerkcu van het district 
iu en aan dc rivieren de Waal en de Maas. Er wareu inge
komen 12 insehrijving-billetten. Minste inschrijver de Heer 
W. P. de Vries tc Rossum, voor ƒ 8 0 2 0 . 

Op 90 Oet. te Gouda : het bouwen eener R. K. Kerk eu 
Pastorie , wannau aannemer is geworden dc Heer A. Mons 
te Berkel, voor de som van ƒ .'.9.297. 

Op UO Oef. te Blaauwhuis: liet bouwen eener R. O. Kerk 
uict toren cu pastorie. Van dc acht inschrijvers was de 
langste de heer .1. O . Sehuurmans, van IJlste, voor ƒ 8-V200. 

Op 31 Oct. tc Helder: het arbeid-loou en de gedeeltelijke 
leveruncie der materialen wmr het maken van drie paar 
houten sluisdeuren, bcnev n- Int uitnemen cu iuhangen van 
drie paar houten en twee paar ijzeren deuren iu de Zeedok-
sluis i-ii marine-schutsluis aldaar. Miu-tc inschrijver de heer 
,1. (ialiuan, te A m s t e r d a m / " W . 

Op 2 Xov. te Zwolle: het onderhouden vuu cu het doen 
van her-telliiiifeii aau Int palci* van Justitie aldaar, gedu
rende de jaren ISOs. 1MI9 cu 1^70. Aannemer is gewordeu 
de lieer W. Y. Bremen te Zwolle, voor /238& 

(>p 4 Nov. te 'sll i iL'c: de aanleg eener telegraaflijn 
lang-, den staat--poorweg met twee draden tusschen Grouin-
gen eu Winschoten eu niet een draid tusscheu Winschoten 
en de Pruisische _rreus bij de Nieuwe Schans. Van de zes 
hii-chrijvers w:i> de min-te de heer R. R. Dijkstra, te Joure, 
voor / '2Ö84. 

Advertentiën. 

B E C K E R & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere Instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , H E Ü E X I E , l i K . N ' A A N I . K O 

V A N S P O O R W E G E N eu O P I N B A R I W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

H . H. A R C H I T K C T K N . 
Een jong mensch , sinds een viertal jaren hij 

den bouw van verschillende werken als opzichter 
geplaatst, zoekt ten spoedigste eene betrekking 
als teekenaar of opzichter. Nadere information 
te hekomen onder letter A bij den Uitgever dezer 
Courant. 

Hij MARTINI'S N l . l l l l U T , te '.«llriii-etilimje, en 
I). A. T H I E M E , te Arnhem, ziet bet licht: 

H E T I J Z E R , 

meer bepaaldelijk beschouwd als grondstof, be
stemd tot vervaardiging van vuurmonden door 

A. K. It K I ' T II K I I . 

Kapitein iter Artillerie. 

Uitgegeven op last van het Departement van Oorlog. 
Hoy. Svo. '.Ui blz. Met 5 platen. Prijs f l . 2 0 . 

Alom voorhanden of te ontbieden: 

TOPOGRAPHISCHE K A A R T 
tl ER 

Provincie Gelderland, 
In 15 bladen; op eene schaal van 5 0 '0-6-0. 

iepllte in 1845 
van dal 

rkochl. 
perse 

op last van Heeren t!i 
gewest. vervaardigd dooi 

In 1857 besloot d 
! leggen, daarbij 

1 

Be 
Kaait 
was uitvi 
Kaart tei 
van de eerste uit; 
weder te inakeu i 

Dank zij de me 
Gelderland, is .J. 
kenden, aau wie 
op verzoek van Heeren 
doen graveeren en deze 

De Uitgevers hebben voort 
prijs aanmerkelijk rerniinileril 

alle 

n van tiehlerlaml verschenen Topographische 
W. K U Y K Jzn. . Ingenieur-Verificateur van het Kadaster, 

Vergadering van Provinciale Staten een nieuwen druk dien 
wijzigingen eu veranderingen, welke sedert de bewerking 

ive m de provincie hadden plaats gehad, op te nemen en op die wijze de Kaart 
en getrouw beeld van tielilerlaiul op dit oogenblik. 
lewerking van Heeren Ingenieurs van den Waterstaat en Heeren Burgemeesters in 
ze nieuwe druk thans in allen deele volledig. Kovendien hebben de ondergetee-
loor Heeren Provinciale Stalen de bezorging dezer tweede uitgave werd opgedragen, 
'eren Gedeputeerden op dezellile schaal eeue uitvoerige Kaart vau «II' B i C N l l O M f l l 

hij deu nieuwen druk opgenomen. 
ten einde eene algemeene verspreiding le bevorderen, den vroegeren 

en wel van / 20 tot slechts f 12.50. 
V O O It W A A R D E N : 

iu eens plaats hebben. — De prijs bij inteekening is slechts J 5 cents per blad. 
len zich intusselieii voor den prijs, buiten inteekening, aanmerkelijk te verhoogen. — 

M'zoiiderlijke bladen zijn niet verkrijgbaar. — De inteekening is opengesteld bij alle boekhandelaars en bij 
lie Uitr/evers, 

D. A. THIEME en 6. J. THIEME. 

De uitgil 
De Ui tgever 

te Arnhem bij D. A. TIIIEME.—Hoofdcorrespondenteii I,. VAN B A K K E N E S & C». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DEK W I E L . 

Tweede jaargang. N°. 48 

WMIIIJIII geregeld itdtrn Ziltrdag bij 
II. A . T H I E M E te A r n h e m . 

Prijs ftr 'I m'ii'n tn»'» p. t- / W. 

18 November 1867. 

lêi abtii'irl zich m r ••• j " ' l » ( -
W i e r K l t i n l» i t« /••*" pet itttnel K|«l 

co ƒ - . 4 » mor K J P I en etti V 

WEEKBLAD voor AEOHITECTErJ, ÏSQEnEÏÏES, EABEIKAITEN, AAMEMERS & WERKBAZEN 
U i t g e g e v e n o n d e r e e d a e t i e v a n F . W . V A N G K N D T J G r z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBÜRGII, C. J. VAN DOORN, D. «R0TIÏK, J . H. LEMMAN, H. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN ETSINOA, H. P. VOaEU 

I I K R I C H T. 
H . H . inteekenaars op den derden jaargang van 

»De Opmerker' ontvangen de nog in 1807 ver
schijnende nommers gratis. 

D E U I T G E V E R . 

VONDEL. 
Vrijdag den !8«™ October j . l . , is te Amster

dam , op een der schoonste punten van het fraaie 
Wandelpark, aan den Buitensingel gelegen, hel 
beeld van den grooten Nederlander onthuld . 
wiens naam wij hierboven loet de meeste bewon
dering voor zijne talenten neerschreven. 

Vundet, de vaderlandsche dichter, is binnen de 
twee eeuwen na zijn dood in standbeeld herrezen, 
dank zij de bemoeiingen van eenige voorname 
mannen, zijne geestverwanten eu bewonderaars. 

Het was in den jare 1800, dat zich te 
Amsterdam eene commissie van letterkundigen 
vormde, met den begaafden Jacob van l.enuep , 
als voorzitter aan het hoofd , om de nagedach
tenis van Vondel blijvend in beeld te vestigen. 

Zeven volle jareu zijn er noodig geweest, om 
bet doel te bereiken, dat die commissie zich had 
voorgesteld. Vele van hare leden betaalden in 
dien tijd den tol der natuur , en zagen het beeld 
niet. Men was aan zijn derde secretaris op 
den feestelijken onthullingsdag. 

Algemeen was — zooals altijd — de nieuws
gierigheid van het volk. Er heeft een optocht 
plaats gehad , die tamelijk wel voldeed. Derge
lijke pretjes zijn zeer gewild. 

Minder was de ongekunstelde belangstelling, 
en allerminst bleek de deelneming aau de feesten 
te zijn , die drie dagen hebben geduurd. Het 
volk was zoogoed als uitgesloten. H i j , die 25 
gulden en nog 25 gulden voor de faux frail 
te missen had , was deelgenoot eu had toegang-
tot alles. Half Amsterdam was den 18 J* n Octo
ber op straat; de andere helft der inwoners 
bekeek den optocht uit vensters eu van de daken. 

Wist iedereen wie Vondel was.' Volstrekt niet, 
want Vondel is, ondanks zijn meesterstuk: tiijs-
breeht van Amstel, niet populair geworden. Zijne 
verzen worden door hot volk niet verstaan en 
begrepen, gelijk die van vader Cats en Tollens. 
Vondel moge de koning der dichters, voor de 

letterkundigen en de dichters zijn. voor het 
minder geletterd deel des volks is Vondel, 
ondanks al de uitgaven van zijne werken, zoo
goed als een gesloten boek. Of hij wel sterk 
bemind wordt bij het gros der Nederlanders, 
beslissen wij niet. 

Er zijn eigenaardigheden uit zijn leven bekend, 
die zouden doen vermoeden , dat zijne overtui
ging des geestes niet altijd onwankelbaar bleef. 
Maar iedereen weet dat Vondel niettemin een 
groot dichter was. Hij leefde in den schoousten 
bloeitijd van Neérlands kunsten en letteren , be
zielde die eu gaf ze te gelyk met vele andere 
mannen uit zijn gulden tijd een nieuw krachtig 

leven. Tijdgenoot van Jacob van Campen , schatte 
hij ook de bouwkunst hoog, en heeft in ïnenigen 
versregel doen doorstralen, dat hij die kunst en den 
kunstenaren groote achting toedroeg. Hij bouwde 
dus mee, maar iu verzen vol gevoel, vol edelen 
zin. En toch worden die verzen door den een-
voiidigen nicusch van heden niet naar waarde 
geschat. Daarom wenschen wij, dat er spoedig 
eene uitgave van Vondels keurdichten met kant-
teekeningen verschijnen z a l , die den dichter-koning 
algemeen populair maken, gelijk dat door de heeren 
Jacob van Leiinep en prof. Vau Vloten reeds is 
beproefd. 

Waarom het volk geheel bij de onthulling 
was uitgesloten , begrijpen wij niet. Er was 
ruimte te over. — Bij goede maatregelen was 
er voor wanorde niets te vi zen geweest. De 
kleine lunger en de man. die niets betalen kon, 
heeft de optocht met kalmte gadegeslagen, hem 
geen oogenblik gestoord en belemmerd. A l 
les ging ordelijk, met betrekkelijk zeer weinig 
politie. Waarom zou dat zelfde volk uiet met 
eerbied en stilte, al was het op eenigen afstand, 
de onthulling in 't Park hebben gadegeslagen.' 
Die uitsluiting zal niet meewerken tot het hoofd
doel van het Vondelsbeeld, dat i s : Vondel als 
dichter, als mensch, als Amsterdammer meer 
naar waarde te leeren kennen. 

Toen wij ons voorstelden , in dit blad te spre
ken over Vondel, lag het allereerst op onzen 
weg, zijn beeld in brons gegoten, en op een 
Udeltaiigor hardsteenen voetstuk geplaatst, eenigs
zins nader te omschrijven, en zonder omwegen 
of verbloeming ons gevoelen, gelijk wij dat ge
woon zijn, meé te deelen. Wij treden niet in 
speciale bijzonderheden over de feestviering zelve, 
of over het hevig verschil, dat bij de vereering 
van Vondel onder onze landgenooteii bleek te be
staan. Andere bladen ziju zeker bereid , bet 
schrift van meer bevoegde pennen over dit on
derwerp in druk over te brengen. 

Het beeld zelf is gesteld op een heuvel, 
om de hoofdvormen van de zittende figuur te hulp 
te komen, die voor ons iets kleins en gedrukts 
hebben. 

Menigeen loopt volstrekt niet hoog met een 
zittend standbeeld, en al oordeelen zij de beelden 
van Molière te Parijs, van Rousseau te Oenève , 
van lloogendorp te Rotterdam, dat een bijzonder 
fraai voetstuk heeft, als kunstgewrochten van den 
echten stempel, wij voor ons zien liever een 
beeld als dat van Tollens te Rotterdam in staande 
houding, zooals dit door onzen genialen beeld
houwer .1. Stracké in mariner is gebeiteld. 

De gemeente Amsterdam kwam den particulieren 
ondernemers, die door geldelijke bijdragen het 
Vondelsbeeld tot stand hebben gebracht, te hulp 
en leverde de fondamenten . die ongeveer drie 
duizend gulden hebben gekost. Spreken wij eerst 
over het beeld, daarna over ziju voetstuk, en 
toetsen wij beide aan de eischen der hooge mo-

I niiiueutale beeldhouw- en bouwkunst. 

H E T B E E I . I I . 

Er zijn in alle zaken van wetenschap en kunst 
twee richtingen te volgen. De eene heet de 
realistische, of die , voortspruitende uit eenvou-
digen zin naar waarheid : de andere kennen wij 
onder den naam van de idealistische, dat i s , die 
geschoeid op het ideaal. in de hoogste vlucht 
van het woord. 

Alles wat reëel, waarachtig en geschiedkundig 
getrouw i s . begrijpt een ieder, die met een re
delijk denkvermogen is begiftigd: bet ideaal is 
dikwerf voor den eenvoudigen mensch niet te 
doorgronden. Ons practisch leven en onzen tijd 
vooral hebben daarom veel meer op met alles 
wat begrijpelijk en te doorgronden is of direct 
tot de ziel spreekt en geene bovenmensche-
lijke inspanning kost, om het te leeren waar-
deeren. Het Vondelsbeeld is door den heer 
Royer of door de leden zijner commissie opgevat 
in idealistische richting. Iedereen , die het heeft 
gezien en herhaaldelijk met aandacht heeft ge
analyseerd , was verbaasd over de vreemde hou
ding aan Vondels hoogst burgerlijke öguur gege
ven , en bijna allen, die den eenvoudigen man 
ook uit zijne werken kenden of zich wisten te 
verplaatsen in de I7''c eeuw, toen bij verzen 
maakte, hebben gezegd : dat is Vondel , de 
dichter niet; dat is Vondel niet voor het volk , 
maar voor eene bepaalde coterie; dat is de 
Vondel der poëten en idealisten. Onze tijd en 
eeuw vragen en zoeken naar waarheid in wezen 
en voorstelling. Deerlijke richting vol begrijpe
lijke poëzie. Vondel was van die richting, en 
daarom is het een anachronisme hem anders en 
zooals 't heet, idealistisch, voor te stellen. Tegen
over het ideaal van een half zitteudeu Vondel, zei 
ons een vriend, had men hem evengoed te 
paard kunnen zetten, met al zijne geschreven 
boekdeelen als rugsteiinsel. 

Maar wat wij vooral in het beeld misprijzen, 
is de jacht op effectmakerij, in strijd met Von
dels natuur, leven en gedichten. Hi j . die het 
beeld en zijn voetstuk daarvan weet vrij te plei
ten , zal zeer goed doen zijne stem overal te ver
heffen. Waar dat trachten naar effect al te pas 
moge komen, hel allerminst bij den bouwmees
ter en den beeldhouwer. Wat zij ook voortbren
gen , altijd en eeuwig zullen zij bij de werken 
der schoone elassieke tirieksche sculptuur hulp 
zoeken, en deze werken zijn streng, rustig , 
eenvoudig en vol edele gedachten, die de ziel 
stemmen. Dat alles wordt tot ons diep leed
wezen in de bronzen Voiidelsliguur van den oud
sten beeldhouwer iu Nederland gemist. Zooals 
Vondel is voorgesteld, kan het niet de inspira
tie van Royer zijn, want Royer is een elassieker 
iu zijn hart, maar is het de inspiratie, hem 
volgens opgave van anderen of door zijne com
missie opgegeven. Als de beeldhouwer idealist. 
en de idealist beeldhouwer wil zijn . dan moge men 
zich voor het ergste beducht maken, want de beeld
houwkunst is eene kunst der practijk eu der werke-



lijkheid. a Stille Einfait, erhabene Grosze" zegt Winc-
kelmann van een beeld, en dat vinden we niet in 
den Vondel uit bet Wandelpark. Zou Vondel zoo 
gezeten en gekeken hebben, als hij daar zit, toen 
hij het denkbeeld opvatte zijn Lucifer te (lich
ten? Zou Vondel tijdens hij zijn heerlijk dicht-
gewrocht: »De Reg der Engelen " saainstelde, 
naar het oosten en de wolken hebben getuurd, 
of zou Vondel ernstig en deftig hebben neerge
zeten aan de schrijftafel van zijne stille binnen
kamer, en ontevreden over zijne penncvrucht, 
die herhaalde malen met inspanning hebben om
gewerkt en verbeterd ? Dat wil niet zeggen, dat 
wij hem in die positie in brons voor ons wen
schen , maar dat wil wel zeggen, dat Vondel 
niet mag worden voorgesteld in een ontrouw ge
halte en costuum, meer ol' min gelijkende op 
dat van een Prins van Armenië, die zit te den
ken over het eerste artikel eener nieuwe grond
wet , en dc stolfe daartoe. als uit den hemel 
wil halen. 

Het beeld, dat men bet volk der Nederlanden 
heeft voorgezet, is Vondel niet, en mag het voor 
de eer onzer nationaliteit en onzer oud-vuder-
landsche dichtkunst niet zijn. Hij die zelf zong : 

>> Of schort liet aan begrijp en stem" 
mag niet worden voorgesteld op eene wijze, 
waartegen de goede man zelf zou protesteeren. 
Beschouwen wij het beeld naderbij , dan komen 
er ons de navolgende onvolledigheden in voor. 

Vondels kop was indrukwekkend en niet sentimen
teel, zooals die van het beeld . dat de rechterarm 
terug-, de linker vooruit-: het linkerbeen terug-
en het rechter vooruit houdt. De borst is inge
drukt , het onderlijf naar binnen gebogen, als 
ware het door een korset ingeregen. Daardoor 
is dat onderlijf zeer nietig tegenover het gespierde 
der andere lichaanisdceleii. Het rechterbeen, en 
dat is eene groote fout, is te hoog ingeplant; 
daardoor is het mislukte neerzitten ontstaan, cn 
het glijden van den stoel of de kruk het gevolg. 
En dan onze eerzame Vondel, ontdaan van den 
kraag, tegen den hals tocgeknoopt. Vondel in 
de kracht van zijn leven niet eeu kalotje en een 
Caesar's lauwerkrans om 't hoofd, is zeer in 
strijd met de geschiedenis; zelfs zondigt dit naar 
onze meening tegen de eischen der monumentale 
beeldhouwkunst, zooals dc Grieken ons die wis
ten te vertooncn. Het denkbeeld om ons den 
dichter als geïnspireerd te willen voorstellen. 
mag totaal onklassiek heeten. Eu ziju mantel, 
die ter rechterzijde zoogoed als eene horizon
tale of droge lijn maakt mei het naakt van het 
voetstuk, is ter linkerzijde minstens de helft te 
lang. Zulk een mantel, zc moge idealistisch 
over de knie en het dijbeen gedrapeerd ziju, 
kan niet bestaan, en had half op de straat ge
sleept. De beide zijden van het beeld leveren 
een groot contrast, dat onaangenaam i s , vooral 
overhoeks bezien van den grooten weg in 't Wan
delpark. De rechterzijde, zooals werd gezegd, is 
bijna horizontaal, dc linkerzijde is genoegzaam in 
den vorm van een rechthoek of winkelhaak. De 
plooien van het kleed en den mantel komen ons ta
melijk houterig voor, en zijn, alhoewel ze het naakt 
hebben willen doen doorschemeren, niet zeer 
gracieus, en in dc kleinere motieven zelfs onjuist. 
Gracieusiteit, eene eigenschap, die ieder Grieksch 
monumentaal beeld in hooge mate bezit, wordt 
bij de Vondels liguur niet sterk aangetroffen. Op 
sierlijkheid en indrukwekkendheid mag het zich 
ook niet erg beroemen. En het volkskarakter, 
met de eigenaardigheid uit de 17' l e eeuw, 
geeft het nergens, zelfs niet in een onderdeel 
terug. Een portret-standbeeld, het karakter van 
den Griekschen stijl te willen geven, is ecu ana
chronisme. Tweeledige uitdruk is zeer storend 
voor den beschouwer, die nadenkt en nog meer 
voor hem, die zich spitst de waarheid, dat is de 
historie in al haren eenvoud te zullen terug vin
den, en daarentegen vergast wordt op een beeld, 
dat een ideaal i s , of gedachten doet uitstralen, 
die nooit hebben bestaan. De verlichting is in 
den morgen, als wanneer de zon vlak op Vondels 
borst schijnt, het gunstigst, terwijl op en na den 
middag dc voorzijde van het beeld in l donker 
is , en daarentegen de r u g , die bij zittende ligu-
ren lang niet poëtisch en fraai is om aan te zien, bij 
zonneschijn zeer goed uitkomt. Tegenover de 
aanmerkingen hierboven over het beeld, voor 
juister oordeel gaarne prijsgegeven, waardeeren 
wij den goeden wil van don grijzen talentvullcii 
kunstenaar, die ons een Vondel iu klei schiep, 
en deze uitmuntend iu de fabriek van Enthoven 
te 's-llage, zag gieten. Wij vuor ons, meenden 
te mogen onderstellen en verwachten, dat de 
beeldhouwer Koyer, ons een anderen meer pro-
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zaïschen en waren Vondel bad geleverd. Zijn 
de denkbeelden van houding, kleeding, details 
etc. in zijn brein gekiemd, dan verklaren wij tot 
onze spijt het beeld van Joost van den Vondel 
niet tot zijne beste werken te behooren , eu zien 
wij uog liever zijn Bembrandl en den Prins W i l 
lem. Wij wenschen, dat tijdgenoot eu nakome
ling zich het recht niet doen ontnemen , te zeg
gen wat zij meenen, al staat hun oordcel lijn
recht tegenover dat van anderen, die het beeld 
van Vondel magnifiek vinden, en als met een 
kaars op den voet moeten zoeken uaar de ge
breken iu dit becldhoiiwkundig gewrocht Ondanks 
het weinigje critiek over het beeld , verheugen 
wij ons over de promotie van den heer Rover 
in de Groothertogelijke Orde van de Eiken kroon. 

H E T VOETSTUK. 

Deze bouwkundige compositie is ontworpen door 
den bouwmeester Cuijpers, cn ofschoon de hoofd
vorm niet nieuw en bijna dezelfde i s , als die 
waartegen in 1803, eene zekere kunstlievende 
partij zich zoo hevig ten opzichte van het nati
onale gedenkteeken Ebenhaèzar kantte, mag hel 
geheel worden beschouwd als goed te zijn ge
slaagd. Meerdere hoogte kou er niet wel aau 
gegeven worden ten overstaan van het tamelijk 
gedrukte en kleine beeld , dat door het voetstuk 
gedragen wordt. Wij hadden gewenseht, dat 
van de rijke vormen vau den renaissance-stijl, hetzij 
door afschuiniiig der hoeken, of meerdere kracht 
en werking iu prolillen, grootere partij ware ge
trokken. De bloeitijd der bouwkunst van dc 17' , r 

eeuw is zoo rijk aau motieven en versierselen 
en relièven, (lat. de vier symbolische liguren, die 
de dramatische, de lyrische, de didactische eu 
de satirische poëzie voorstellen , gerust achter
wege hadden kunnen blijven. 

Nu ze er zijn, veroorloven wij ons iu 't mid
den te brengen, dat die figuren naar onze mee
ning hadden moeten «/«mi en niet zitten op bet 
plintproüT, zooals de Nederlandsche Spectator iu 
zijn even juist als kernachtig verslag der Vond els-
feesten heeft opgemerkt. Wij meenen dat de 
kunstwereld het figuur genaamd: genius als van 
onzijdig geslacht, aanmerkt. Hier zijn de genieën 
half naakte gespierde jongelingen , van eene her-
cuulachtige afkomst, zooals de overdrevene borst
en armspieren bewijzen. Wat deze figuren , waar
van het hekeldicht ten onrechte wat sterk op 
eenige caiioatuiir gelijkt, het meest kwaad doet, zijn 
de verbazend groote en sterk sprekende vier paar 
gothischc vleugelen. Wie de inventor van dit 
ideaal als decoratief i s , willen wij liefst niet 
iiavoi'schen. Hij beging eene dwaling, die hij 
zelf misschien wel het eerste zal hebben ingezien, 
toen de wiekjes er aanzaten. Ook komt het 
ons voor, dat de beelden tamelijk op fabriek
werk gelijken, en niet veel verhevene gedach
ten tot de ziel van den beschouwer doen in
gaan. Als het godsdienstige genieën zijn, dan 
is hunne roeping hier overbodig; zijn het bloot 
dichterlijke Udellanger steenen ontboezemingen en 
ornamenten, dan achten wij zeniet bijzonder ar
tistiek en gelukkig geslaagd. Maar vooral beval
len ons, gelijk gezegd is , vier zittende allego
rische l iguren, bij een zittend standbeeld, niet. 

Het voetstuk zelf komt ons te vol beletterd 
voor. De borden aan dc drie zijden , die als het 
ware naar de vleugelen zijn uitgeknipt, zijn voor 
ons, wat de omlijsting betreft, te lijn en te vlak; 
de letters zijn ons te nietig, terwijl ons het om-
loopcnd gootje, niet 4 uitloozingen , juist boven 
het midden van ieder der kroonlijstingen en 
insci iptiebordcii deed denken , alsof men vreesde, 
dat het (bronzen) beeld zou gaan roesten, en die 
oxidatielikeur op de inscription en letters zou neer-
druipen, die bij verkleuring van den steen al spoe
dig onleesbaar zullen worden. Is dat zinken gootje 
aangebracht, om het afloopend regen- of sneeuw
water van het beeld te doen wegloopen zonder 
dat dit het voetstuk zal kunnen benadelen, waarom 
dau niet liever eene goot in de kruoiilijsting ge
groefd , en deze aan de achterzijde op verbor
gen wijze doen uitloozen in den heuvel ? De 
overgang van dc haaksche hoeken des voetstuks , 
tot die van de afgesnotene plint van het beeld 
i s , alhoewel geestig gedacht, zonder bepaald mo
tief cn niet bijzonder duidelijk gemotiveerd. 

Het geheel is goed van verhouding : de prolil
len en de fries hadden hier en daar door doeltref
fende blad- ol' andere versiering, het eenigszins 
schrale tc gemoet kunnen komen. De wapenschil
den hadden wij boven , niet onder de inscription 
gewenseht. De sloep is met ingelegde cemen
ten bladvonnen getooid en zal van den vroeger 
vei melden heuvel en den publieken weg met | 

palen, onderling verbonden door neerhangende 
ijzers, worden gescheiden. 

Ons oordeel is , dat de bouwmeester van het 
voetstuk veel meer getrouw is geweest aan den tijd 
toen Vondel leefde, als de maker van zijn beeld, 
liij den naam van Royer, die op het achterpaneel 
van den stoel in brons is gegoten , behoort zeer 
zeker die van Cuijpers. Het heeft ons verwonderd, 
die niet te hebben aangetroffen, te meer daar 
de vier allegorische liguren , naar wij vernemen, 
door den beer Cuijpers zijn ontworpen , en onder 
zijn toezicht te Roermond in de fabriek en de 
werkplaatsen van de firma Stoltzonberg aldaar, 
ziju gebeiteld. 

Dat zijn een paar onzer openhartige opmer
kingen over het beeld en het voetstuk van Vondel, 
die wij niet ongeschikt hebben geacht, den lezer 
van l)e Opmerker mede te deelen. 

Wij hebben gesproken uit liefde voor de beide 
kunsten, die zoo na aan elkander verwant zijn. 
Geen beoefenaar der bouw- of beeldhouwkunst 
mag het een ander kwalijk nemen, wanneer hij 
ziju werk analyseert en daarover zijne meening 
doet kennen ; hij zal dat ook uiet doen bij eenig 
nadenken over zijne roeping. In de opsomming 
van onvolledigheden ligt de beste les voor de 
toekomst. De kunstenaar werkt eu denkt voor 
het publiek. De smaak van dat publiek moet hij 
verbeteren en zijne kennis verlioogen. De kunste
naar kan zijn eigen werk niet beoordeelen. Daarom 
moeten dat anderen doen, opdat èn het publiek 
cn hij zeiven al hetgeen over eenig kunstwerk 
wordt gezegd, zal kunnen vergelijken met het 
voortgebrachte werk- of kunststuk. Wij wenschen 
dat velen ons met bun gevoelen over het Von-
dels-gedenkteekeii zullen bekend maken, en ons 
overtuigend zullen weten terug te brengen van 
de hierboven voorkomende beourdeeleude beschou
wingen, waar die iu minder gunstigen zin zijn 
moeten uitvallen. 

G a : M " kennen wij de verdiensten, die in 
de conceptie van bet geheel gelegen zi jn, en 
brengen den verschiildigden groet van achting 
aan de Hoofdcommissie, die hare moeiehjke taak 
heeft volbracht; aan de gemeente Amsterdam, die 
het fundament present gaf; aan de deelnemers , 
die voor de uitvoering gelden hebben gegeven 
en aan dc kunstenaren, die met hunne werklie
den zich zeer ijverig tc werk hebben gesteld , ten 
einde den welverdienden roem te vernoegen van 
den Xedoi landschen en alom meer en meer ge-
vierden dichter 

JOOST VAN DEN' VONDEL. 
Amsterdam, I November 1867. 

J. II. L E L I M A N . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D. 

Volgens de Hheinisehe Zeitung zal de Prui
sische Regeering eerstdaags bij den Landdag een 
wetsontwerp indienen tot het sluiten eener spoor-
wegleening , ten bedrage van 00 millioen T M . . 
voor deu aanleg van de lijnen Shorii-Üui lenstein-
Insterhurg en Schneideiniihl-Dirschau, voor reke
ning van den Staat. 

— Het Journal de St.-Petersbourg zegt, dat het 
Russische spoorwegnet thans eene uitgebreidheid 
van 7225 wersten heeft, waarvan reeds eene 
lengte vau 432.1 wersten iu exploitatie is gebracht. 
Sedert 1802 heeft de Regeering niet minder dau 
113,180,822 roebels tot den aanleg van spoor
wegen besteed. Daaronder is begrepen voor sub
sidies en guarantied 51,400,422 roebels, voor 
kosten van aanleg cn spoorstaven 54,587,433, 
voor exploitatiekosten 300,000, aau kosten tot 
onderzoek van terreinen 222,500, voor den ha-
veuhouw te Odessa 710.000 enz. 

— Te Hidel'ord iu Devonshire (Engeland) heeft 
men over de dc rivier Torridge, dicht bij bare samen
vloeiing met de l'aw, eeue brug van vier en twintig 
hogen gebouwd, liet tij loopt echter te dier plaats 
zoo sterk, dat er geen cement tegen bestand 
bleek. Oin alzoo de brug behoorlijk iu stand te 
houden, heeft het gemeentebestuur visschers in 
dienst genomen, die in last hebben, niet om de 
mosselen van de hrugpijlers los te maken, maar 
om ze er gestadig tegen aan te voeren en te 
zorgen voor het behoud cn den groei dier schelp
dieren, wier draden de steenen hechter dan ce
ment aan elkander bevestigen. 

— Te Perndale, iu Engeland, heeft gepusseer-
deu Vrijdag morgen in eene steenkolenmijn eene 
ontploffing plaats gehad. Dit onheil viel voor 

tijdens ruim 170 personen in de mijn aan het 
werk waren. Op hetzelfde oogenblik stond de 
geheele benedenruimte in vlam en volgden er 
overal instortingen. Alle mogelijke pogingen tut 
redding werden onmiddellijk aangewend, doch 
bleken weldra vruchteloos te zijn. Na veel i n 
spanning gelukte het eerst des namiddags ten 5 
ure zoover in de mijn door te dringen , dat men 
een twintigtal dooden kon bereiken. Des Zater
dags werden ei nog 33 lijken opgehaald, en vol
gens de laatste berichten bestond er geene hoop, 
dat er van de overige 120 een enkele behouden 
zou blijven. A l de opgedolven lijken waren vree-
selijk gebrand. Bij dc meesten waren de kleede
ren totaal van het lijf geschroeid. Van de 35 
paarden, die beneden iu de mijn waren , is er 
niet één levend gebleven. Onderscheidene huis
gezinnen ziju door die ramp hevig getroffen. In 
ééne der arbeiderswoningen zag de berichtgever 
de lijken van een vader met drie zoons naast elk
ander liggen. terwijl het lijk van den vierden 
zoon in een ander buis was gebracht. Bij den 
naasten buurman waren er van de zes leden des 
gezins vijf omgekomen en verkeerde de zesde in 
een toestand , die weinig of geene hoop op be
houd overliet. Ten gevolge der hecrscheiide ar
moede en het volslagen gebrek aan al het noo
dige had men in sommige hutten de doodeu zoo 
maar op den vloer moeten nedei leggen. De 
firma, aan welke de mijn in eigendom toebe
hoorde, heeft onmiddellijk alle onkosten voor de 
begrafenissen en voorioopig de verzorging der 
achtergebleven vrouwen eu kinderen voor hare 
rekening genomen. 

Een van de hoofdopzichters der mijn, die zich 
in zijn ijver tot redding dadelijk te ver waagde, 
is door den oprijzenden damp gestikt. Het is niet 
na te gaan boe het ongeluk ontstaan is , want 
ofschoon men eenige lampen open en bloot heeft 
gevonden , is dit nog geen bewijs , dat er eene 
onvoorzichtigheid zou hebben plaats gehad , daar 
men uit onderscheiden kenteckenen kan opma
ken , dat de glazen kappen der lichten door de 
dreuning van den slag verbrijzeld zijn. 

l i l N' N E N I. A N 1). 

's G r a v e n h a g e . Bij kon. besluit is aan G. 
Zandbult, gewezen opzigter van den waterstaat 
der lste klasse, verleend een pensioen van / '781 
's jaars. 

— Bij beschikking van 2 November j l . is aan 
J. C. Vermeulen te Doesborgh vergunning verleend 
om zijn bestaande stoombootdienst tot vervoer 
van passagiers, goederen cn vee en liet slepen 
van schepen tusschen Doesborgh en Schiedam uit 
tc breiden tot Delft en 's-Gravenhage, voor zoo
veel de gewone stooinboofdienst betreft. 

— Men herinnert zich dat, bij het voorioopig 
onderzoek der begrooting van Binnenlandsche Zaken, 
het denkbeeld weder is geopperd om de Gevan
genpoort af te breken. Hierop geeft de Minister 
van Binnenlandsche Zaken het volgende le kennen : 

De zoogenaamde Gevangenpoort moge geene kunstwaarde 
in deu eigenlijken zin vau liet woord bezitten, schoon toeh 
vele kunstenaars er behagen iu hebben, als eeu der oudste 
gebouwen der residentie cu ecu zestal eeuwen heugende, 
wordt er door oudheidkundigen eu ook door vele andere 
personen aan gehecht eu zou ongetwijfeld dc slooping door 
beu worden betreurd. 

Over de beweerde stremming vau bet verkeer ziju der Be
geving geen klachten bekend. Kerst wanneer bij een algemeen 
plan tot verbouwing van dat gedeelte der stad, de 'Gevan
genpoort eene wezejilyke belemmering zou wezen, schijnt 
bet denkbeeld van afbrekcu iu overweging te moeten komen 

— De Minister van Biiinenlaiulsi be Zaken beeft, 
naar aanleiding van de daaromtrent in het ver
slag over zijne begrooting gemaakte opmerkingen , 
aan de Tweede Kamer bet volgende Ie kennen 
gegeven: 

De tijdelijke regeling vau liet beheer der Inudsgeboiiwcn 
te 's-Gravcuhage werkt tot nu toe zeer goed; het bepaalt 
zich tot het onderhoud en de onderhanden verbouwingen. 
Indien echter tot het stellen van uieuwc of tot ingrijpende 
vcraudcriugen van bestnaude gebouwen wordt overgegaan, 
stelt dc Minister zich voor tot het maken der ontwerpen de 
hulp vau ecu of meer architecten iu tc roepen. 

Of het weuschclijk zou zijn alle lnudsgcbnuwcn. ook de 
gevangenissen, ouder ecu eu hetzelfde beheer tc brengen, 
meent dc Minister te moeten betwijfelen, vuur zoover men 
althans eeu ander beheer dan dat vau den Waterstaat be
doelt, waaronder thans de meeste landsgebouwen zijn gesteld. 
Indien liet beheer der l a u d s g e b o n » c n in ééne linud werd 
gebracht, zou n ieu eeu afzonderlijk corps vau inspecteurs ol' 
opzichters voor het dagelijksrh toezicht moeten in het leven 
roepen, hetgeen meer kosten zou vorderen dan daarvoor nu 
worden besteed. 

'S-Gravenhage. liet Koninklijk Instituut vnn 
Ingenieurs hield j . l . Dinsdag, 12 November zijne 
gewone vergadering in bet lokaal Diligcntiu, cn 
mocht zich ditmaal in eene talrijke opkomst ver
heugen. 

Na goedkeuring der notulen en aankondiging 
van ontvangen giften was aan de orde de brief 
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van het lid P. A . van Aken , ten geleide eener 
mededeeling van den kapitein-luitenant ter zee 
J. E. Koopman , betrekkelijk een ijzeren mast- of 
ketelbok. Ofschoon eene photograpbische afbeel
ding deze mededeeling vergezelde, was de zaak 
niet duidelijk genoeg, waarom de president bij 
het departement van Marine, waar gedetailleerde 
teekeningen berustende waren , aanzoek had ge
daan ten einde die in de instituutsvergadering 
ter bezichtiging aan te kunnen bieden. Aan dat 
verlangen was echter nog niet voldaan, waarom 
het onderzoek als ook de discussion daarover tot eene 
volgende vergadering zijn verdaagd : de president 
evenwel vermoedde, dat de afwijking van de be
staande in.istkiaiien ten gehruike aau het Nieuwe 
Diep eu Hellevoetsluis uiet belangrijk zijn zou. 

Hel bestuurslid Galand nam nu verder het 
woord cn sprak over steenen dammen tot strand-
defensie. 

Na in het algemeen op het gewicht van dat 
onderwerp gewezen te hebben, toonde spreker 
eene kaart van de Ooereesche kust, waarop onge
regeld en iu verschillende lijden van dc vorige 
eeuw af dammen gelegd waren ; hierdoor uu was 
men tot het resultaat gekomen , dat de lengte 
rechthoekig op het strand tot den voet van het 
duin, 40 a 50 maal het verschil tusschcu laag 
water en stormvloed moest bedragen en dat wel 
gelegd onder eene helling van 50 op I , dat de 
breedte, vroeger 12 a 13 id , langzamerhand ge
bracht was tot 5 el en de afstand der dammen 
ouderling tot de afmeting I '/ 2 maal hunner lengte 
geleid had. 

De president steunde het gevoelen van den 
spreker en vond dat vooral sirenen dammen, in 
vergelijking met de vroegere construction, zeer de 
voorkeur verdienden. 

Het lid Conrad verschilde niet den spreker iu 
de opgegeven maten van lengte, talud en afstand 
der dammen , welke heide eersten, uaar ziju ge
voelen , afhankelijk waren van verschillende toe
standen , als breedte van het strand euz., terwijl 
de laatste aan de zeeweringen te Petten en de 
llondsbossclien had geleid tol. een minimum van 
2'/a maal de lengte. 

Ook de leden Ort en Lebret deelden in die 
discussie. 

Na de pauze was het woord aan het lid Vau 
Diesen, die betredende de steigerwerken aau de 
spoorwegbrug te Kuilenburg ccne interessante bij
drage leverde. 

Toegelicht door photogiaphieën en duidelijke 
teekeningen omschreef spreker dc verschillende 
construction der steigers voor de drie openingen 
van 150,80 en 57 el wijdte, terwijl de tijd van 
bewerking niet het aantal werklieden, kubieke 
inhouden der materialen met de prijzen daarvan 
een volledig overzicht van het zoo belangrijk 
werk gaven. 

Na belofte van den heer Van Diesen, om bet 
Instituut later niet eene uitvoerige mededeeling 
dienaangaande iu druk tc verrijken, volgde nog 
eene kleine discussie tusschen den president en de 
leden Conrad, Henket en Holten, die successi-
velijk door den spreker werden beantwoord. 

Het lid Lebret wenschte een volgende keer 
iets mede te deelen over de waterpest (eene 
plant, die ten spijt van varenslieden vooral, steeds 
voortwoekerde). Spreker gaf echter zijn verlangen 
te kennen hieromtrent vooraf eerst de opinie te 
hooren, waarna de president, bewust van hel on
aangename dier plant, verklaarde gaarne iets tc 
willen vernemen; in eene korte discussie tussehen 
hein eu dc leden Staring, Van Diesen en Bollen 
constateerde men, dat eeu plauteuiuiniiaar, de heer 
Bergenia, dat onwelkom natuurproduct binnen 
Utrechts wallen had gebracht en zeker niet zulk 
een resultaat vermoed , noch verlangd zal hebben. 

De heer Boelen vraagt verder ol de Raad al 
eenig besluit heeft genomen betreffende de vraag 
vervat in een brief van het voormalig lid van 
het Instituut, de heer l luet, dato 17 Juli ,j. 1.. 
om als afzonderlijke uitgave voor het publiek 
beschikbaar te stellen een volledig uittreksel van 
de Notulen der vergaderingen van Kebruari , 
Juni , September en November 1802, voor zoo
ver die op de doorgraving van Holland betrek
king hebben gehad ; waarop dc president namens 
den Raad verklaarde daaraan geen gevolg te 
zullen geven, terwijl hij op de vraag van den 
spreker of het hein vergund was die notulen 
aan anderen, ni'W-leden van bet Instituut te doen 
lezen, antwoordde, dat ze gedrukt en te koop 
waren, waardoor de lectuur daarvan onmogelijk 
kon wordeu belet. 

Bet lid Boelen beloofde verder nog aau het In
stituut ecu rapport vau wijlen deu heer Duij-

vené over eene verbinding van het IJ niet de Noord
zee ten geschenke aan te bieden, dat door den 
president bij voorraad reeds in dank werd aan
genomen. 

Ten slotte sprak het lid Van Diesen nog over 
een voorstel, te richten aan de redactie van 
het jaarboekje , om een paar wijzigingen daarin op 
te nemen ; 1" om den naam van Van der Kun 
wéér bij die der oprichters te voegen , waartoe 
de leden der vergadering bij applaus consent 
gaven eu 2" om de logarithmen van zoovele 
oude inaten en gewichten, als onnoodig, weg te 
laten, teu einde ruimte te winnen. 

Na wisseling van gedachte hieromtrent met 
het eerelid Delprat, die deze zienswijze niet deelde, 
stelde de president voor niet de redactie in over
leg te treden en dan een besluit te nemen. 

Na ballotage en aanneming der voorgestelde 
gewone leden en één buitengewoon lid, sloot de 
president ten 2 ure de vergadering. 

A m s t e r d a m . Naar wij uit goede bron ver
nemen, is de aanvraag van buiteiilaiulsche archi
tecten naar het programma van de eerste prijs
vraag voor een raadhuis, ten dienste der gemeente 
Amsterdam, in dit jaar uitgeschreven door de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, bij 
gelegenheid vau haar 25-jarig bestaan , zeer groot, 
en komt die uit bijna alle landen. 

Wij verwachten van de Nederlandsche bouw
kundige! ne gelijke, zelfs buitengewone belang
stelling, en wenschen dat zij zich en hunne kunst 
bij dezen algemceneu wedstrijd . door tal eu keur 
van ontwerpen, als antwoorden op de prijsvraag 
iu te zenden . vertegenwoordigen. 

Ten overvloede brengen wij in herinnering, 
dat de termijn van inzending op deze en de drie 
andere prijsvragen van groot belang, verstrijkt 
op den eersten Apri l 1868, en de stukken, inge
volge bet verlangen des bestuurs , ook in dit blad, 
n". 44, van 2 November j . I. , openbaar gemaakt, 
franco worden gewacht aan het Bureau of Secre
tariaat iler Maatschappij voornoemd, zijnde dit 
gevestigd in de Wijde Kapelsteeg bij 't Rokin, 
E. 131 te Amsterdam. 

— Er heeft zich alhier in de vorige maand 
eene commissie gevormd , met het doel gelden te 
verkrijgen, om daarvoor Amsterdamsche werklie
den iu dc gelegenheid te stellen, een bezoek te 
brengen aan de wereldtentoonstelling te Parijs, 
die nu kortelings is gesloten. Deze commissie is 
teruggekeerd en heeft alle voldoening te wachten 
van haren arbeid. Ruim twintig arbeiders, uit 
verschillende vakken . zijn onder geleide van een 
paai- barer meest bevoegde leden, veertien dagen 
te Parijs geweest. en algemeen schijnt hunnen 
dank en tevredenheid te zijn voor alles wat zij 
hebben ondervonden eu gezien. 

Er waren — naai1 wij vernemen — 1400 gulden 
als vrijwillige giften bijeengebracht. Men heeft die 
som onder de rcizenilen verdeeld . en zeer billijk 
de tering naar de nering gezet. 

Bet heeft den reizigers aan niets hoegenaamd 
ontbroken. Wij vertrouwen, dat deze tocht naar 
Parijs nog lang in hun geheugen zal blijven, 
en de commissie al zeer spoedig, op deze of 
gene wijze, eenige beschrijving of reis-dagboek zal 
doen verschijnen, waarin als verslagen voorko
men de opmerkingen, die door de werklieden 
meer iu het bijzonder, te Parijs zijn gemaakt. 

Op die wijze kunnen de vele duizenden hun
ner makkers en vakgenooten, die het voorrecht der 
reis niet hebben mogen smaken, eenigszins scha
deloos worden gesteld. 

Het Volksblad, De Opmerker, de Bouwkundige 
Bijdragen, en andere tijdschriften of bladen, staan 
stellig open voor iedere mededeeling van aanbe 
lang, die strekken kan ten nutte van de Neder
landsche beoefenaars van kunsten, ambachten en 
nijverheid. 

— Iu de vergadering door de Amsterdamsche 
afdeeling van de Maatschappij tot bevordering 
der bouwkunst, den 8«teu Ntiv. j . l . gehouden, 
werd de heer Cuypcrs als bestuurder geïnstal
leerd , waarna de heer Leliman zijne aangekon
digde voordracht hield over de gehoudene we
reldtentoonstelling te Parijs. Spreker gaf een 
kort overzicht van hetgeen daaromtrent in de' 
•Guide de I 'Exposition" te vinden is, en liet 
een aantal afbeeldingen van het gebouw en de 
daarin ten toon gestelde zaken bij de leden 
rondgaan. • 

Vervolgens werd hel voorstel behandeld, om 
voortaan de vergaderingen alle i weken te doen 
plaats hebben, dat na vele discussion werd ver-
worpeii. 

Door den heer Leliman werd voorgesteld om, 
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zou iU>. kas dit mocht toelaten . liet slot te Mui
den . waaraan zoovele historische. l>ij/.oinlerheden 
waren verhouden, van wege de afdeeling te doen 
opmeten. Dit wordt besproken ook door den 
heer Cuypers , die mededeelde dat het Oudheid
kundig genootschap zich dezer dagen tot liet 
ministerie van binnenlandsche zaken had gewend, 
niet verzoek om van Rijkswege gezegd slot te 
restaureeren. Nadat enkele sprekers nog van 
gedachten hadden gewisseld , wordt het bestuur 
opgedragen. om na raadpleging der kas , eene 
voordracht te doen. 

Met het oog op het reeds ver gevorderde u u r 
werd de vergadering door den Voorzitter ge
sloten. 

i in si i ' i flu in . I •'! Nov. lb <lrii namiddag ten 1 uru 
werd in liet Parklokaal alhier eene vergadering gehouden 
vau aandeelhouders iu de Aaiaterf/atnarlie Kanaal-Maat
schappij, ter behandeling van eenige wijzigingen iu de sta
tuten , iu verband met de reeds aangekondigde ooncent-
overeeiikom-t met de gemeente Amsterdam. Tegenwoordig 
waren 301 personen, vertegenwoordigende een kapitaal van 
mini ƒ 1,700,000, uitbrengende U(HJ stemmen. De voor
dellen der directie, om haar te machtigen, om met de Re-
nering vast te stellen eu namens de Maatschappij te aan
vaarden wijzigingen in dc concessie, daartoe -trekkende dat: 
a, dc Maat-chappij verhouden wordt tot het maken van 
drie schutsluizen iu «Ie afdamming aau den Paardcuhoek; 
b. eind-termijnen worden bepaald voor de voltooiing van 
het geheele werk zoowel als vuur de voltooiing van de on
derdeelen van het werk; c. de 50-jarige rente-waarborg. 
door den staat bij art. 28 der concessie verleend, dadelijk inga; 
cl. met den ingoug van dien rente-waarborg dc verplichting tot 
rente-betaling, op den staat krachtens art. UI der concessie 
rustende, geë indigd zij, doch de staat zich verbinde, aau de 
Maatschappij te betalen zoodanig bedrag als van de bij art. 
27 bedoelde som van millioen bij den aanvang van de50-
jarige guarantie zal overschieten, en wel vooreen deel bij 
de voltooiing van de sluizen in den V-dam , en voor het 
overige ua de voltooiing van het geliefde werk, immers tot 
zoodanig bedrag als dau zal blijken noodig te zijn . om de 
uitgaven der Maatschappij tc dekken; alles onder verplichting 
der Maatschappij tot teruggaaf van de aldus tc ontvangen 
sommen, op den voet bij art. .'12 der enuecssie bepaald, cn 
zoodanige verdere wijzingen in dc concessie met de regeering 
vast te stellen eu namens dc Maatschappij aau te nemen als 
de directie, in overleg met commissarissen zal geraden achten; 
de directie te machtigen : a. met dc gemeente Amsterdam 
eene overeenkomst aau te gaan, waarbij de rechten, welke de 
Maatschappij heeft krachtens artikel It barer concessie, aan 
die gemeente worden afgestaan voor zoodanigen prijs en op 
zoodanige voorwaarden als de directie iu overleg met com
missarissen, zal tc rade worden: b. behouden- roestemming 
van de ministers van biunenl. zaken cn van financiën , van de 
gemeent; Amsterdam zoodanige som ter leen tenemen, tegen 
ouderpaud van aandeden iu deze Maatschappij eu op zoodanige 
verdere voorwaarden als tic directie, iu overleg met commissaris
s e n , zal te rade worden; r. dc aldus ter hen tc nemen som te 
besteden tot aankoop (tér beurze of in openbare veiling) van 
aandeden iu deze Maatschappij . — ziju met groote meerderheid 
goedgekeurd , nadat cene breedvoerige discussie was gehouden 
t n inmiddels ecu aanzienlijk getal der tcgeu woord igcu de 
vergadering had verlaten. Dc heer Mr. ('. .1. A. den Tex vroeg 
het bestuur inlichting, waarom de verandering van drie 
sluizen, zooals dc heer Jiigcr iu alle stukkeu hun aange
kondigd, in cene sluis iu deu tijd van 3 ü 4 dagen had 
plaats gevonden, liet bestuur antwoordde, dat de tcgeu wuodige 
directie den toestand gevonden heeft zoo als ze was en ver
der geen antwoord tip die vraag kon geven. De heer A. C. 
Wcrtheini heeft de financiële grondslagen van het plan iu 

het breede en op teer hel 'ere wijze bestreden en zelfs een 
voorstel gedaan, om de benrs-manoeuvre van den aankoop 
van aandeden door de directie ten koste vau de stad uit 
het plan te nemen. Spreker gaf intusschen zijne warme 
adhaesie aau de zaak van het Kanaal tc kennen, maar be
weerde, dat men juist daarom goede middelen moest bera
men, waaronder hij niet verstond het door kunstmiddelen 
geven van eeue andere waarde aan de aandeden dan dc 
werkelijke. Hij meende integendeel dat het uauucmings-
eontraet veranderd, cu dun den aannemer geld op zijne 
aandeden v. rzekerd moest worden door hulp van stad en 
staat. Het voorstel der directie werd door dc heeren .lo sep-
hus Jitta cu mr. Rutgers vnu Rozenburg tegen dc gemaakte 
bedenkingen verdedigd, daar deze meenden «tut floor dit 
plan de zaak zou worden tut stand gebracht. Nadat aau de 
directie de gevraagde machtiging was verleend, is de verga
ring wegens het ver gevorderde uur verdaagd tot nadere 
behandeling der verder aan tic orde zijnde voorstellen, 

Utrecht. De heer \ . Hazenbosch, architect 
en bouwkundig onderwijzer te dezer stede, heeft 

den 5**° dezer maand den dag herdacht, waar-
kwart eeuw geleden hel eerste onder-

Vele waren de be
lie den jubelaris te 

op 
up hij een 
wija in 
vijzen 

1 ' l l W 

de bouwkunde gaf. 
van belangstelling, 

beurt vielen, en 73 leerlingen en oud-leerlingen 
boden hein een prachtig zilveren inktkoker uit de 
fabriek van den heer Van Kempen ten geschenke 
aan en voegden bij dit cadeau ecu album met de 

ortretten der schenkers. 
^ 'heugen ons, dat de heer Hazenbosch 

.vêi^-3f'lanysti'llii)g mocht ondervinden; hij toch 
twa. 'Jij'?: It'llvold.M-iiiiiL: .ij. zijnen werkkring teni; 

»' fcifli,Bet ontbrak hem nimmer aan lust en 
,OjWWA£tiM^ om de leerlingen, die aan zijne 

toeverti ouwd , voor hunne toekom-
; ^igcyft i t i^kkiug te bekwamen. 

"TSfiadelburg, 
in het open ba 
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Ü Nov. Heden is ten raadliuize 
voor afbraak verkucht de Vlis-

die sedert het jaar I0.'14 dat ge-
tad tut sieraad heeft verstrekt, doch 

len aangevangen spoorweg eu de kauaal-
el plaat* maken. Ue Heer C. L in-

denbergh, aannemer te Wemeldinge is van dat 
kolossale gebouw, met het daarbij hehoorend 
klokkenspel en uurwerk. voor eene som van 
f 3052 hooper geworden. 

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

IMiiNdng. It> H*JV. 
Tcu 1 0 ' 2 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur tc 

's Bosch: het verbreedeu en verdiepen van ecu gedeelte van 
het Kanaal dc Dieze in de gemeente 's Hertogenbosch , van 
de as vau deu spoorweg van l'trecht naar Boxtel tot dijkpaal 11. 

>r.;diU', 22 V I T . 
Teu I O ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 

Middelburg : het onderhouden vau al de werken behoorende 
tot het kanaal door Zuid-lieveland , gedurende de jaren 
1808, I8f»y eu 1870. 

Teu I O ' J ure, aau bet prov. bestuur te'sBosoh: het leg
gen ilcr zomersluiting iu den Baardwijkscheu overlaat , be-
hooreude tot dc rivier de Maas iu de provincie Noord-Bra
bant; cu het iu het voorjaar wider opruimen daarvan voor 
het jaar 1868. 

Teu i O ' / j ure, aau het gebouw van het prov. bestuur te 
's Bosch: het onderhoud vau de schipbrug, gelegen over de 
rivier de Maas te Hedel, iu de -trekking van den grooten 
weg van 's Hertogenbosch up l treedt met het Veerhuis en 
aanhoorigheden op den rechter oever, en het veerknechts-
huis staande aau den linker oever, dc noodhavens, rijs- eu 
andere werken, zooals nailer omschreven is, ingaande den 
Isten Januari 1808 en eindigende den -listen December van 
datzelfde jaar, behoorende tot de dienst der veren iu Noord-
Brabant. 

Teu I O ' . J uur, aau het gebouw van het prov. bestuur 
te 's Bosch: het maken der aardebaau en kunstwerken, met 
het deels begrinden, deels met klinkers bestraten vnu den 
weg van het W ü d t onder Muren, door den polder laugs 
Aletn, Kessel en hith naar het Lithsche veer, cn vertier 
over den Maasdijk vnn l.ith cn Lithoyen naar deu Mther-
weg op Osa ter gcsauieulijke lengte van 12086 cl. 

Ten t O l

r l ure, aan het gebouw van liet prov. bestuur te 
's Bosch : het onderhoud van al tic dichtingswerken van het 
kunaal de Dieze iu eu bij het fort (,'revecoeur, met het 
doen vau de benoodigde leveringen en de uitvoering van 
werken, van deu laten Januari 1868 tot den Olsten Decem
ber 1870. 

Teu I I ure, op het raadhuis te Gioningen: het onder
houden van den Macadam weg van (inningen naar Martens-
bock en vau deu bcpuimteu weg van Foxham uaar I'oxhal, 
voor deu tijd van driejaren, aanvangende tien Isten Jan. 
1808 «'U eindigende den laatsten December 1870. 

Mnai idag , 2% Nov 
Door kerkvoogden der herv. gemeente te Rekken: het 

bouweu eenet predikantswoning nabij de hervormde kerk, 
en het afbreken der oude pastorie. 

Donderdag , 2* \o\. 
Ten 12 ure, in eeu der lokalen van het min. vuu biu

nenl. zaken te 'sl lage: het bouwen eener steenen uitwate
ringssluis met waehtsluis, bewesten Vlissiugen, het graven 
van een gedeelte van den Middelburg-VJissingschcn water
gang en eenige daarbij behoorende werken. 

V r i j d a g , 211 i \ov. 
Ten t l ure, iu het Muutgcbouw te L'trecht: het leveren 

cn plaatsen van ecu ijzeren kap hoven het ketelhuis van 
's rijks Munt te Utrecht. 

IHiiMdag, :t Der . 
Teu f 2 ure, in het logement Avcuarius tc Gendringen; 

het bouwen vau eene school eu ondcrwijzerswouiug te (ieu
dringeu , eene school en oudcrwijzcrswouiug te Lift en eeue 
school en ondcrwijzerswouiug tc Kttcu. 

Honderd as;, 12 Iter. 
Teu 12 ure, in een der lokalcu van het ministerie van 

biuueul. zaken tc 's Hage: het maken van de aarde- cn 
eenige andere werken voor den spoorweg van Meppel naai 
Groningen, 

A f l o o p v a n aanbes ted ingen . 
Up 7 Nov. te '» Hage: het inakeu, leveren en opatellen 

van twee draaischijven van 1350 cl middellijn. Daarvoor 
waren 10 billetteu van inschrijving ingekomen, en was de 
miuste inschrijving die vau dc heeren L, J . Huthoven & C ( > . , 
tc ' s l lage , voor ƒ 8 1 5 8 . 

Op H Sow te Arnhem : het vervangen van het bestaande 
Vovtveer over de Maas te Megcu floor eeu Pontveer, met 
het leveren van al de daartoe noodige bouvvstoll'en en het 
gedurende één juar onderhouden der daaraan verbonden 
werken. Minste inschrijver de heer J . IIUier te Grave 
voor ƒ 11,150. 

Op I t Nov. te 's Hage : het maken, leveren, vervoeren, 
aanbrengen en stellen van een hulpstoomwerktuig met eeu-
trifugaalpomp cu toe behooren , bij dtu stoom water molen aau 
den Arkelseheudam , behoorende tot dc werken van het Ze-
derikkanaal iu de provincie Zuid-Holland. Daarvoor waren 
10 billetteu van inschrijving ingekomen, eu was dc minste 
inschrijving die van den heer Charles Louis Kareis, tc Geut 
voor ƒ6206. 

Op 12 Nov. te Arnhem: het onderhouden van deu pro
vincialen weg vun Arnhem naar Apeldoorn, gedurende vier 
jaren, aanvangende I Januari 1868 cn eindigende 31 De
cember 1871. Minste inschrijver de heer H . v. Baaren tc 
Apeldoorn voor ƒ4660. 

Op 12 Nov. te 's Hage : het maken cu stelleu van een 
ijzeren lichtopsanit met ijzeren hek, cu het maken der 
daarvoor noodige fundering vuor een oeverlicht te Neuzen ; 
daarvoor waren 12 billetteu van inschrijving iugekoiueu , en 
was de minste inschrijving die van deu heer Vigée , te Haar
lem, voor ƒ 1455 , d • hoogste iusehrijving bedroeg J 4443. 

Advertentiën. 

B E C K E R &. BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , h o e k m o e t - en andere i n s t r u m e n 
ten vour den W A T E R S T A A T , DE G E N ' IE,DEW AANLBG 

V A N SPOORWEQBN en OPENBARS W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende S e e k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s W e e g b r u g g e n enz. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dingsdag den •') December 1807 , des voorde-

middags om 12 uur , zullen Burgemeester en Wet
houders der gemeente G E N D R I N G E N , in het Loge
ment van de Wed. A v e n a r i u s aldaar, aanbe
steden : 

H e t b o u w e n v a n eene S c h o o l e n O n d e r -
w l j z e r s w o n i n g te O e n d r i n g e n , eene 
S c h o o l en O n d e r w i j z e r s w o n i n g te 
U l f t , en eene S c h o o i e n O n d e r w i j z e r s 
w o n i n g te E t t e n . 

Teekeningen en Bestek liggen l i dagen vóór 
de besteding ter inzage in het Gemeentehuis te 
Gendringen; de Bestekken te Gendringen bij A . 
Knave en bij de Wed. Avenarius, te Ulft bij J. 
W. IJufkensc'heid..te Etten bij de Wed. Te Boek
horst, te Terborgh bij Terleuke, te Doetinchem 
bij Jonkman . te Iheshorgh hij Weijn . te Aalten 
bij l i . van K i ' i i i e n . te Groenlo bij Wiegerink 
in de Zwaan . te Zutphen hij C. I.. Heek en te 
Arnhem in de Harmonie. 

Aanwijzing in loeu, daags vóór de besteding, 
te Ellen des voordemiddags om T l uur , te Ulft 
om I uur en te Gendringen des namiddags om 
4 uur. 

Inlichtingen worden gegeven door den Archi
tect II. .1. W K N N K K K R S , Bestekken ii fi bij den 
Boekhandelaar J . A. W I L L K M S E N . beide te 
Zutphen. 

Tweede jaargang. H0. 47 

Vrr-sthijnl {eregeld iedere! Zaterdag bij 
D . A . T H I E M E te A r n h e m . 

Prijs per •? anoden franrn p. p. f t.ti.'i. 

23 November 1867. 

l e i etaleert lich nor e» jurgiig. 
Adrerleitiéi lesten / ..II pergefuBti regel 

en f -.15 leer i*gel eu eeo 

Zilveren Medaille. 

1 8 6 5 . 

A M S T E R D A M . 

Zilveren Medaille. 

1 Hij 6. 

A M S T E R D A M . 

Ifrunzen Medaille 

1807. 

I' A H u s. 

SltKiiiilJihridt van Ziiikwerken 
te A R N H E M . 

Bouwkundige voorwerpen van getrok
ken, geperst, gegoten en gedreven 

Zink als: 
Architraven, Balustraden, Kolommen , 

Piëdestals , Dakvensters, Raamroeden enz., 
naar elke teekening van getrokken Zink. 

Kapiteelen, Consolen, Lijstversieringen, 
Dakbekrooningen, Palmetten, Koppen. Ba-
lusters, Rozetten enz. . van gegoten en geperst 
Zink. 

Spitsen, Windwijzers , Balusters, Bogen, 
Ballen, Koperen schalen enz. van gedreven 
Zink eu Koper. 

Voorts door toepassing van bovengenoemde 
wijze van Fabricatie en derzelver Zamenzetting, 
alle soorten van Bouwkundige voorwerpen en ver
sieringen . als : 

Kerkramen , Bovenlichten , Frontons, 
Balustraden. Varanda's , Koepels enz. enz. 
naar iedere teekening. 

Mede zijn verkrijgbaar: 
Gegolfd Zinken bladen voor Dakbedek

king, iu de breedte gegolfd 1.00 x 1.75 
Ned. El naar het Berlijnsche Systeem, a ƒ 1,25 
per 100 Kilo boven de noteering van het gela
mineerde Zink. 

W U B F B A J N , i . I J t K l , i - l i n n i M i i i i 

ELECTRO-METALIEkE VERFOLIE. 
Ondergetcekcnde beveelt zich aan tot liet leveren 

van deze V K H F - O L I E , welke algemeen in Frank
rijk in gebruik is , en door verschillende Spoor-gebruik 
weg-administratieii 

n door verschillende 
zoouls door die van Orleans, 

van L y o n , en van den Oostelijken spoorweg, 
voor alle Stations-gebouwen, bruggen en wagons 
bij voorkeur gebezigd wordt en in alle opzigten 
voldoet. Het grootste gedeelte van het tentoon-
Btellinga gebouw te l'arijs en de bijgebouwen zijn 
met K l i K C T H O VI E T . U I ICIi E O M K ge
schilderd, en de grootste aannemers gebruiken 
die voor hunne weiken. lu Engeland, België 
en bier te lande is de ELECTRO-METALIEKE 
DIJK reeds met goeden uitslag aangewend. 

Alle inlichtingen worden gaarne gegeven en 
bestellingen met spoed uitgevoerd. 

D . J . V A N D E N B R I N K . 
A M S T E R D A M , 00 Amstel (Krwtenmarkt.) 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, HGEHEURS, FABRIKANTEN, AMNE1ÏERS & WERKBAZEN. 
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B E R I C H T . 

II. H . inteekenaars op den derden jaargang van 
»De Opmerker" ontvangen de nog in 1807 ver
schijnende nommers gratis. 

D E U I T G E V E R . 

OVER DE Z W A M M E N OF CHAMPIGNONS 
IN G E B O U W E N . 

De woonplaats van den schrijver der volgende 
regelen ligt eenige voeten beneden den spiegel 
der zee; de huizen zijn aldaar doorgaans zoo 
gebouwd , dat de vloeren der benedenvertrek
ken met den beganen grond zich op gelijke 
hoogte bevinden ; kelders komen zeldzaam voor 
en bestaan meestal uit eene soort van kuil , 
waarin een volwassen mensch niet overeind kan 
staan. Zoo wil bet de heerscliende mode, die 
hier, evenals in het maatschappelijk leven, hare 
soms verderfelijke kracht doet gelden ; dat is de 
bouwtrant onzer architecten i . e. timmerlieden 
en metselaren. Wanneer men daarbij iu aan
merking neemt, dat de grond doorsneden is 
met eenige duizend riolen, die op de grachten 
uitloopen en de huizen onder den grond bijna 
allen van elkander gescheiden zijn , door zooge
noemde sloppen of soortgelijke kanalen voor de 
wegvoering van allerhande vuiligheden , dan zal 
men gemakkelijk kunnen besellen, dat bijna 
geene enkele woning te vinden i s , waarvan de 
fundecring of de grond niet in den staat van 
ontbinding verkeert, waaruit niet hij het openen 
der deuren de wel bekende eigenaardige mulle 
lucht van verrottende organische stollen den bin
nentredende tegenwaait. In dc meer afgelegen 
vertrekken, in de slaapkamers , zelfs in de hier 
bestaande »heerenlogementen" is deze toestand 
soms ondragelijk ; overal ontwaart men den ver-
stikkenden reuk van vermolmde plantenstolfeii, 
van de verderfelijke hniszwam of houizwam , 
met een fijnen naam gewoonlijk champignon 
geheeten. Het huis van den schrijver behoort 
nog tot de meest begunstigde : het is voor niet 
meer dan tien jaren gebouwd en verheft zich 
eenige voeten boven de straat. Maar het is niet 
volkomen vrij van de genoemde kwaal; op zekere 
tijden, als de huiszwain nieuw voedsel schijnt te 
verkrijgen , wordt de zure lijkachtigc reuk dezer 
planten ondragelijk , en dan merkt men terstond 
den schadelijken invloed op lichaam cn geest. 

Wat is nu daartegen te doen.' Sommigen on
zer lezers hebben wellicht spoedig een antwoord 
op deze vraag gereed. Zoo was het ook met de 
zaakkundigen gesteld, die wij er over hebben 
geraadpleegd. Toch , geneeskundigen zijn het 
zelden eens, de zaakkundigen waren het even
min. De een hield luchtverversching onder de 
vloeren of eigenlijk eene eenvoudige opening iu 
den muur voor voldoende, om de zwummen in 
hun wasdom te stuiten ; de andere was er voor, 

de planken en balken op te breken en door 
nieuwe te vervangen ; een derde wenschte alles 
met zoutpekel te bestrijken: een vierde achtte 
dit middel voor bepaald schadelijk. Hier is nu 
wel is waar goede raad niet duur , maar men 
heeft er bitter weinig nut van en middelerwijl 
tieren de champignons welig voort. Geheel 
besluiteloos aangaande wat in het aankomend 
voorjaar zal moeten gedaan worden , komt ons 
onverwacht een klein in hot lloogduitsch ge
schreven boekje in handen, waarin deze quaes-
tie, zoo wij meenen, voorgoed is uitgemaakt. 
Dit werk heeft den titel : .A'ollstiindige Abhand-
lung über den Hausschwamm," van den inge
nieur Dr. Frisschc , Dresden , W. Turk , prijs 
05 cents. Wie meer belang in deze gewichtige 
zaak stelt, zal zich het werkje wel trachten te 
verschaffen; voor de lezers, die het boekje niet 
willen koopen, of uiet Duitsch lezen kunnen, 
i n e e n e n wij een dienst te doen, door de voor
naamste daadzaken daaruit hier beknoptelijk mede 
te deelen, waarbij wij niet kunnen nalaten te her
inneren , dat het werkje een bekroond prijsschrift 
i s , waartoe door de vereeniging der Saksische 
ingenieurs de aanleiding is gegeven. 

Na eene voorafgaande inleiding behandelt dc 
schrijver in drie hoofdstukken: 1° . de natuurlijke 
historie, het ontstaan en de voorwaarden tot 
het leven van de huiszwam; 2°. het voorkomen 
en de verwijdering dezer gewassen ; 3 U . gevol
gen, die uit de voorgaande omstandigheden 
voortvloeien. 

In het eerste hoofdstuk wordt het eerst uit
eengezet wat men onder zwammen (mgceles) ver
staat ; dat het planten zijn, die zich niet door 
zaden , maar door eigenaardige bevruchte cellen 
(sporen] voortplanten ; dat het eigenlijk geraamte 
der plant uit zeer fijne, soms microscopische 
draden (mycelium) bestaat, die de zoogenoemde 
intercellulaire gangen van het hout, de steenen, 
organische lichamen van allerhande aard door
trekken cn aldaar , zonder de kieiiikracht te ver
liezen , jaren achtereen kunnen vertoeven, wan
neer de voorwaarden voor de ontwikkeling niet 
bestaan ; dat echter bij aanwezigheid van vocht, 
plantaardige stollen, b. v. teelaarde of niet hu
mus doortrokken gronden , en tevens van warmte 
en in den toestand van rust verkeerende damp
kringslucht, door nieuwe cellenvorming uit het 
mycelium zich datgene vormt, wat men iu het 
dagelijkscbe leven zwammen (soms paddestoelen) 
noemt, welke nieuwe aan het mycelium beves
tigde zelfstandigheid in de kunsttaal den naam 
stroma heeft verkregen ; dat het stroma schie
lijk groeit en na de vorming der sporen weldra 
vergaat. 

Daarna geeft de auteur eene meer uitvoerige 
beschrijving van de huis- of houizwam jmeru-
lius lacrymansj en zegt dat het mycelium daar
van alleen in hout (cn niet in de muren , als 
die vrij van plantenstofi'en zijn) voorkomt, en 
zich daarin naar alle richtingen verspreidt; dat 

het stroma zich in den vorm van lappen of bla
deren ontwikkelt, die van eene gele of bruin
gele kleur zijn en slechts in één punt met het 
mycelium samenhangen. Deze massa bezit den 
bekenden, hoogst onaangenamen, lijkachtigen reuk ; 
zij brengt microscopische, aan korte steeltjes be
vestigde sporencellen voort, en als dat ge
schied i s , sterft ze af of vergaat; uit de sporen 
ontwikkelt zich wanneer de boven vermelde 
voorwaarden bestaan, opnieuw mycelium, het
geen zich gaandeweg al meer en meer uit
breidt , totdat al het hout, zelfs binnen den tijd 
van eenige maanden, geheel vermolmd is. 

De houtzwart) ontstaat vooral onder de vloeren 
der vertrekken, wanneer de grond vochtig is, 
en overblijfselen van organische wezens bevat: 
voorts in de liggers of balken, achter de voet-
planken en lambrizeeriug, vooral als de lucht 
niet vrij kan doortrekken en de warmte voldoende 
is. Soms ziet men de zwam in het metselwerk, 
zelfs in de gewelven der kelders, de keldermuren, 
maar dit is alleen iu dat geval mogelijk, wanneer 
men hij het maken van de mortel, van slechte 
stollen, bijv. van met tuinaarde gemengd zand, 
afval van oude gebouwen en slecht gebrande 
schelpkalk, heeft gebruik gemaakt. Ook in de 
hooger gelegen vertrekken vau het gebouw, zelfs 
iu het hout der kappen en dakgoten komt de 
plant voor, doch alleen als men nat hout heeft 
gebruikt of de daken niet goed in orde zijn ge
houden. De houtsoorten worden allen zonder 
onderscheid door de zwam aangetast, de eene 
echter sterker, de andere in mindere mate; het 
eiken- en grenenhout lijdt nog het minst; het 
eerste wegens ziju hardheid en zijn looizuurge-
halte, het andere wegens de aanwezigheid van 
harsachtige zelfstandigheden. 

Onder de oorzaken, die aanleiding geven tot 
het ontstaan en de verdere ontwikkeling van deze 
zwam worden de volgende als de meest gewichtige 
opgenoemd: a. vochtigheid, afwezigheid van het 
daglicht, gebrek aan luchtverversching en eene 
matige temperatuur; l>. het beletten der vrijwil
lige verdamping, vooral bij het versche hout in de 
muren: c. de mindere deugdelijkheid der bestand-
deelen van de metselspecie, wanneer daartoe bijv. 
gebruikt is kalk cn zand met dierlijke en plant
aardige overblijfselen; d. slecht gekozen gronden 
voor het opvullen der ruimte onder de vloeren; 
e. het al te snelle optrekken en te vroeg be
woonbaar maken der gebouwen en eindelijk f. 
het bouwen in het najaar, of, nog erger, in den 
winter, in welke beide gevallen de huizen nooit 
goed droog kunnen worden. De schrijver had 
hier nog wel kunnen toevoegen : </. slechte fundee
ringen uit weinig hard gebakken metselsteenen , 
onder aanwending van de slechtste metselspecie en 
het aanvullen achter de grondmuren in gelijke 
mate als men met den arbeid voortgaat. 

liet tweede hoofdstuk geeft de middelen aan 
ile hand: a uni het ontstaan van de zwam in 
nieuw aangelegde gebouwen te voorkomen, eufe. 



om de er door aangetaste woningen van te be
nijden. 

Ten opzichte van het eerste punt worden hoogst 
nuttige wenken gegeven cn duidelijk aangetoond, 
dat bij de zorgeloosheid van velen onzer werk
lieden reeds in den aanleg der gebouwen dc kiem 
gelegd wordt tot veelvuldig bederf. Dat dc aan
wending van goed gedroogd hout, vooral dat 
waaruit het celsap door het uitgroeien of wa
teren zooveel mogelijk verwijderd i s , hetgeen 
bij de verwerking niet al te lang aan vochtige 
lucht of regen blootgesteld is geweest, vooral in 
acht genomen moet worden, spreekt van zelve. 
Ook weet wel een ieder, dat het hout in alle 
bouwwerken, waar het aan de inwerking van 
vocht is blootgesteld, in het grootste gevaar ver
keert te vermolmen cn door de zwammen tc 
worden aangetast, want de sporen er van zijn 
overal verspreid cn worden door de dampkrings
lucht lichtelijk medegevoerd en uit het eene huis 
in het andere overgebracht. Daartoe is dau in 
de eerste plaats noodig de fundeeringsmuren zoo
danig aan tc leggen, dat er geen water uit den 
grond kan opkomen. Goede en vaste doorgebak
ken mctselsteencn en mortel van stcenkalk en 
rivierzand of nog heter van cement, zelfs daar, 
alwaar het minder noodzakelijk schijnt te zijn, 
kunnen niet gemist worden. Voorzichtigheidshalve 
Icggc men de fundamenten op eene bedding van 
vetten leem, en brenge men ook ééne of meer 
isoleercndc lagen van looden platen , asphalt, bijv. 
van pik uit steenkolenteer, tusschen de steenlagen 
aan. De hierdoor veroorzaakte meerdere kosten 
komen hoegenaamd niet in aanmerking in verge
lijking met de aan eene herhaalde vernieuwing 
verbonden uitgaven cn het ongerief, dat daaruit 
ontstaat, niet eens te gewagen van den weldadi
ger! invloed op de gezondheid. Maar ook bouw
meesters mogen zich overtuigd houden, dat liet 
hoegenaamd niet voldoende i s , eene soms zeer 
zwakke laag portlandcemcnt in dc fundeerings
muren aim te leggen, als men het opstijgen van 
het water uit den grond beletten wil . Het is 
zelfs voordeclig de mortel met teer te vermen
gen, cn wel met zooveel als deze bij eene voort
gezette ontroering er van kan opnemen. Het 
aanvullen achter de muren moet eerst na het 
droog worden van het metselwerk geschieden cn 
zoude steeds met vetten leem en nooit met vette 
teelaarde worden uitgevoerd. Zelden zal het doen
lijk zi jn, iu de omgeving van het gebouw planten 
aan te brengen, die het opgeslorpt water aan dc 
muren onttrekken, doch is het in alle gévallen-
mogelijk de balken in de muren zoodanig tc 
plaatsen, dat dc uiteinden het metselwerk niet 
onmiddellijk aanraken; ook kan men er voor zorgen, 
dut de balken niet op een vochtigen grond komen 
te liggen, door den bouwgrond op de diepte van 
ten minste 2 tot 3 voet uit te graven en daarna 
weer met rivierzand, gr ind, puin van hard ge
bakken steenen, of afval van de steenhouwerijen, 
enz. aan te vullen, terwijl tuinaarde, het puin 
van gedoopte gebouwen , cn nog meer houtzaagsel, 
als de zwam voedsel gevend, ten hoogste afkeu
ring verdienen. 

Voor eene behoorlijke circulatie der lucht onder 
de vertrekken en op al de plaatsen , waar zich 
hout bevindt, dient voornamelijk gezorgd tc wor
den. Maar het is niet voldoende enkelvoudige 
openingen iu den muur aan tc brengen, die eene 
communicatie met de buitenlucht bewerkstelligen, 
want deze kunnen in vochtige klimaten zelfs 
schadelijk zijn; er moet ventilatie plaats hebben, 
derhalve is het noodig deze ruimten nog met 
loodrechte kanalen in de muren, bijv. met de 
schoorsteenen in verbinding tc brengen. In de 
benedenverdieping van het gebouw, alwaar het 
gevaar voor het ontstaan der zwammen natuur
lijk het grootst is, zal het mogelijk zijn, aan de bin
nenzijde van den muur, ecu weinig beneden den 
vloer, eene soort van goot te laten vooruitko
men, waarmede dc openingen naar de buiten
lucht in verband staan , en die om liet geheele 
vertrek hcenloopcn ; deze goot wordt dan met 
eene dikke houten plaat gedekt en daarop dc 
koppen der balken gelegd. Staan deze goten 
met de schoorsteenen iu communicatie, dan be
hoeven dc luchtgaten naar buiten niet incer dan 
5 — 8 N . duim wijdte te hebben. De geheele 
ruimte onder den vloer hol tc leggen, is minder 
aanbevelenswaardig, en is ook veelvuldig de oor
zaak van een onaangenamen reuk in de ver
trekken. 

In de tweede afdeeling van dit hoofdstuk wordt 
opgemerkt, dat men niet algemeen geldende 
voorschriften kan geven omtrent het vernielen 
an dc bestaande zwam; vandaar dat somuii-
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gen het cene, sommigen een ander middel aan
bevelen , waardoor in enkele gevallen eene gun
stige werking verkregen is. Het zekerste middel 
bestaat in het wegbreken van alle beschadigde 
of aangetaste houtstukken, en de vervanging 
door nieuwe van het beste- eiken- cl' grenen
hout. Doch men mag niet verwaarloozen, tc ge
lijk dc oorzaken voor het ontstaan der zwammen 
weg te nemen, want anders kan men er stellig 
op rekenen , dat het kwaail binnen weinige we
ken , en soms in een nog hoogeren graad terug
keert. Daartoe behoort het wegruimen van den 
ondergrond , het aanvullen met de boven ge
noemde zelfstandigheden; vooral echter het schoon
maken der muren; het uitkrabben der mortel-
voegen tot eene aanmerkelijke diepte; het be
strijken der muren mot houtazijn of gewonen azijn 
of met slap zwavelzuur en wel na cene volledige 
uitdroging bij herhaling. Alleen bij het inacht-
nemen van al deze maatregelen en als men 
den arbeid aan werklieden toevertrouwt, die er 
cene ccr in stellen gunstige resultaten tc ver
krijgen en derhalve met de uiterste zorg tc werk 
gaan, kan men op het welslagen der onderne
ming met zekerheid rekenen. Behalve de boven 
vermelde stoffen voor de aanvulling vau den on
dergrond mag hier nog gewezen worden op den 
afval, die in de zwavelzuurfabrirken tegenwoor
dig bij liet verbranden van den zwavelkies over
blijft. Hier te lande kan men deze stollen te 
Utrecht, in de fabriek van den heer Smits, voorts 
ook wel te Amsterdam eu Rotterdam voor eene 
kleinigheid, wellicht voor niets verkrijgen. De 
in dezen afval voorkomende zwavelzure ijzoroxy-
dulc is een vergif voor alle planten; zij doodt 
dus ook de zwammen , of voorkomt ten minste 
dc ontwikkeling daarvan. liet bcklceden van 
het hout met stukken van metselsteen, plaat
ijzer of met teer en cement is , evenals bet ver
kolen der oppervlakten, zonder eenig nut, wan
neer de overige voorwaarden tot de ontwikkeling 
der zwammen niet worden opgeheven. 

Menigeen is het gevoelen toegedaan , dat men 
door het bestrijken van het door dc zwammen 
aangetaste houtwerk met allerhande vloeistoffen 
of zoogenaamde bijtmiddelen deze gewassen ge
heel kan vernietigen en den verderen groei be
lemmeren. Maar men zal weldoen op deze 
middelen niet al te sterk te vertrouwen; in de 
meeste gevallen helpen ze ten hoogste tijdelijk. 
Het is wel waar , dat de zwammen samentrekken 
en de levenskracht verliezen, wanneer men ze 
met zure vochten en sommige zoutachtige zelf
standigheden in aanraking brengt, doch dat be
treft alleen het stroma en hoegenaamd niet het 
mycelium. Dit is ook gemakkelijk te begrijpen, 
daar genoemde vochten slechts op de oppervlakte 
der voorwerpen hunne werking kunnen uitoefe
nen , eu moeilijk of in het geheel niet tot in 
het binnenste der stolfcn doordringen , aangezien 
dc tusscheiiruimtcn er van reeds met water en 
andere .stollen gevuld ziju. Het mycelium of dc 
wortelstok der zwammen bevindt zich echter 
meer in dan op de houtmassa , en op die diepte 
kan het zuur meestal niet doordringen. Hierin is dc 
aanleiding te vinden van de veelvuldige dwalin
gen en onjuiste begrippen ten opzichte van de 
werking der bijtmiddelen. Wanneer men er bij
tijds gebruik vun maakt op hout, dal alleen aan 
de oppervlakte is aangetast, zullen sommige 
sterke zuren radicaal werkende middelen zijn; 
is het kwaad dieper doorgedrongen . dan helpen 
ze niets, zijn integendeel iu zoover schadelijk, 
als door het vergaan van het stroma aau de op
pervlakte men lichtelijk in deu waan kau ge
bracht worden, alsof dc zwammen verdreven 
waren , die echter spoedig wéér terugkomen of 
aangroeien. Men mag ook niet uit het oog ver
liezen , dat de tcedere, schielijk gegroeide , en 
saprijke cellen van het stroma de werking der 
bijtmiddelen niet kunnen doorstaan, terwijl het 
mycelium, bestaande uit meer harde en hoogst 
lijne draadjes , die zich met spinrag laten ver
gelijken , er in 'tgeheel niet door lijden, tenzij 
men zich van zeer sterke minerale zuren moge 
hebben bediend, en dal vinden wij om vide rede
nen ons gedrongen ten sterkste af te raden. 

Onder dc bijtmiddelen tegen de houtzwain 
verdienen de tuigende de meeste aanbeveling: 
1°. salpeterzuur of sterkwater in een tamelijk 
verdunden toestand, omdat het anders benevens 
dc zwammen ook het hout vernielt; op muren 
is dit vocht niet te gebruiken, omdat zich sal
peterzure kalk vormt, die het metselwerk steeds 
vochtig doet worden en tot salpetcrvorming aan
leiding geeft. 2". Zwavelzuur in den geconcen-
trce rden toestand doet het hout verkolen, e 

met eene slijmerige massa bedekken ; men moet 
dit middel derhalve ook niet water sterk ver
mengd aanwenden, en mag zich een gunstig 
resultaat beloven als het hout nog niet lang ge
legen heeft of het kwaad nog niet diep inge
drongen is. Op muren kan men het zwavelzuur 
in een minder verdunden toestand zonder ge
vaar gebruiken, vooral, als men de kalkvoegen 
vooraf goed schoongemaakt heeft. 

3". Houtazijn of met kreosot gemengde gewone 
azijn, dooden het stroma onmiddellijk, maarniet 
het mycelium, en op het laatste komt toch alles 
aan. Overigens zijn dc mannen der practijk veelal 
zeer voor het gebruik van houtazijn ; wij zouden 
hier aanraden het hout vooraf goed droog tc ma
ken cn ook het bestrijken eenige malen na het 
opdrogen tc herhalen. Van de zoutachtige zelf
standigheden heeft men aanbevolen 4". koper- cn 
ijzervitriool, die in de wei van zure melk tot 
verzadiging toe zijn opgelost; deze middelen zijn 
echter niet goedkoop, vooral de kopervitriool, 
die krachtiger werkt dan ijzer- cn zinkvitriool; 
allen hebben geen schadelijken invloed op het 
hout. 5". Keukenzout of nog beter het ongerei-
nigdc zeezout of steenkool zijn wel eenigcniiate 
don wasdom der zwammen hinderlijk , maar toch 
niet in dien graad, dat zij hier verdienen in 
aanmerking tc komen. Het is wel is waar eene 
daadzaak , dat met keukenzout of pekel doortrok
ken hout, nooit door zwammen wordt aangetast, 
maar dal is ook een geheel ander geval. Zooals 
dc pekel in de onderhavige omstandigheden zal 
gebruikt worden, kan die wellicht het stroma 
tijdelijk vernielen, maar na eenigen tijd komt 
het ongetwijfeld wéér tevoorschijn, of men moest 
het bestrijken nu en dan herhalen, hetgeen niet 
wel mogelijk is. 0". Sublimaat is een uiterst he
vig vergif, cn zoude om deze reden nooit ge
bruikt worden , noch iu gebouwen , noch op sche
pen ; alleen bij houten bruggen mocht het mis
schien gebruik vinden, als het niet zoo duur 
ware. 7. Er ziju nog eenige andere middelen 
voorgeslagen, waarvan echter de werking id'zeer 
gering is , of in liet geheel zonder invloed. Hier
toe behoort aluinoplossing, loog van de asch van 
beukenhout (!) spiritus en nog eenige andere 
middelen , die soms in dc dagbladen worden aan
geprezen , natuurlijk door dc fabrikanten van deze 
geheime middelen, want er is steeds eene nieuwe 
uitvinding daarbij in toepassing gebracht. 

Er moet hier nog van eenige andere middelen 
melding worden gemaakt, ofschoon zc meer ge
schikt zijn, het ontstaan der zwammen in nieuw 
hout te beletten, dan om het beschadigde hout
werk er van tc bevrijden. Het betreft het be
strijken der oppervlakte met cene brij van port
land-cement , of met cene lijmoplossing of met 
ecu mengsel van steenkolenteer, leem en hout-
asch en soortgelijke zelfstandigheden meer. De 
steenkolenteer zal het opkomen der zwammen 
wel kunnen verhoeden, maar in de woonhuizen 
is de sterke reuk van kreosot en naphthaline 
zoodanig hinderlijk en ongezond, dat wij ons 
verplicht z ien, bet gebruik daarvan ten sterkste 
af te raden. Wij zouden er voor zijn, al het 
houtwerk in dc gebouwen , dat aan liet oog ont
trokken i s , zooals de balken en de ondervlakte 
der vloeiplanken, of waar het er minder toe 
doet hoe het voorwerp uitziet, met een lak van 
steenkolenteer te bestrijken. Deze zelfstandigheid 
is in de fabriek der heeren Grothe & Van Maa-
nen te Utrecht voor eene matigen prijs tc ver
krijgen , en bezit uiterst deugdelijke eigenschap
pen, namelijk de voorwerpen, hetzij hout of ijzer
werk , volkomen tc bedekken, en zeer schielijk 
op te drogen, zonder alsdan den minsten reuk 
te verspreiden. Wij merken evenwel op , dat bij 
het gebruik daarvan een voorafgaand beschilde
ren met menicverf niet alleen nutteloos, maar 
zelfs schadelijk is, zoowel op ijzer als op hout. 
In alle gevallen is het bestrijken met soortgelijke 
bedekkingsmiddelen alleen dan aan te bevelen, 
als het houtwerk uog nieuw en droog i s , of als 
men het vooraf goed schoongemaakt heeft, b. v. 
door afkrabben en het bestrijken met houtazijn , 
en als bet tevens niet op eeue al te vochtige 
plaats gelegen i s ; maar onder deze omstandig
heden behoeft men, zonder deze maatregelen, 
wel niet voor dc zwammen te vreezen. 

Ten slotte wordt iu het korte derde hoofdstuk 
nog op eenige bijzonderheden gewezen , tlie met 
het voorkomen cu dc vernieling van de hout-
zwainiuen iu verband staan. Hiertoe behoort ten 
opzichte vau het eerste punt, dat men moet voor
zichtig zijn in de keuze van de bouwplaats als 
dat aangaat: dat men wel zal doen met het ge
heele huis met een sousterruin of gewelfde kel

ders te voorzien, die altijd van eenig nut kun
nen zijn, vooral als zij niet te diep in den grond 
liggen; dat men den vloer van de onderste étage 
ten minste 8 tot H) palm boven den beganen 
grond moet leggen cn dc ruimte er onder moet 
opvullen, zooals boven is aangetoond ; dat men 
aan de muren tijd moet laten voor het drogen 
cn het aanvullen eerst daarna mag geschieden ; 
dat men aan het drooghouden niet te veel zorg 
kan besteden ; dat men niet te schielijk cn ter 
ongeschikter tijde mag bouwen, cn dat men 
vooral moet trachten eene krachtige ventilatie 
voort te brengen , in het bijzonder door de ruim
ten onder de vloeren en de alkoven met de naast-
bijgelegen schoorsteenen te laten cominuniccercn. 

Aangaande het tweede punt komen geene nieuwe 
denkbeelden voor; het is eene recapitalatie van 
hetgeen door ons boven is uiteengezet. 

Ten overvloede is echter nog eens op een doel
matig stelsel van ventilatie gewezen, cn wij zijn 
van gevoelen, dat daarin het meest krachtige 
middel gelegen is, om liet kwaad te weren, vooral 
als men tevens gebruik maakt van de overige 
beschreven hulpmiddelen, en altijd de bestaande 
omstandigheden iu acht neemt, cn daarna de 
handelwijzen modificeert; men kan dan zeker zijn 
het doel niet in enkele, maar in alle gevallen te 
bereiken. Door rijp beraad gevormde plannen cn 
zorgvuldige uitvoering van het practisch werk, 
kunnen alleen den gewenschten gunstigen uit
slag ten gevolge hebben. 

D. G . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Dc Société Académique d'architecture te Lyon 
heeft als prijsvraag uitgeschreven, het ontwerp 
van een gebouw voor de posterijen cn telegraphic 
en daarvoor twee prijzen uitgeloofd. 

— Dezer dagen is hij den uitgever Otto Spanier 
te Leipzig de laatste allevcring verschenen vau het 
lllustrirtes Baulexikon van Dr. Oskar Mothes , 
waarmede een veelomvattend werk na 5 jaren 
arbeid is voltooid. 

Het Baulexikon is eene tweede omgewerkten 
en veel vermeerderden druk van het Allgemeine 
Deutsche Bauwörterbuch en beveelt zich aan door 
netheid van uitvoering en billijkheid van prijs. 

Het geheel vormt drie deelen van omstreeks 
1'JÜO bladzijden druk niet 2000 in den tekst ge
drukte afbeeldingen, die voor een groot deel o. a. 
ontleend zijn aan dc verschillende deeltjes van 
dc Schuli' ilec Baukunst en vermeerderd met vele 
nieuwe illustraties van den schrijver. 

De woorden, die betrekking hebben op bouw
kunst in den minuten z i n , symboliek, aUegoriën 
en beeldwerken niet uitgesloten, worden grooten-
deels in andere talen wêcr gegeven, als in het 
Fransen, Engelsen, Spaansch, Italioansch, 
Gricksch, Latijn en ook zelfs treft men enkele 
woorden , zooals Bach in het Niederdeutsch ver
taald als nDake — Thai:aan; gelukkig evenwel, 
dat dc schrijver zich als bij uitzondering aan dc 
Niederdeutsche vertaling waagt en zoodoende de 
waarde van het werk geen afbreuk doet; al
thans het geheel verdient alle aanbeveling. 

De afleveringen, 30 in getal, kosten 8 Sg r 

per stuk, zoodat dc gezanielijken prijs 9 Th ' 
18 Sg ' of ƒ 1 7 . 2 8 bedraagt. 

— In de laatste aflevering van Erbkam's Zeil-
schrift für Bauwesen vindt men een stuk, geti
teld: ode Pruisische architecten in Home, waarin 
de schrijver nagaat, in hoeverre het op Staats
kosten naar Rome zenden van jonge Pruisische 
architecten aan het doel beantwoordt. 

De uitkomst is volgens dien schrijver niet zeer 
bemoedigend , daar de 3 a 4 maanden , die aldaar 
gewoonlijk worden doorgebracht, volledig noodig 
zijn , om zelfs oppervlakkig een overzicht te heb
ben van den iminenscn rijkdom aan kunstwerken, 
die inen daar vereenigd vindt, z.oodat zeer velen 
van hunne studiereis, na terugkomst, niets an
ders overblijft, dan dc herinnering aau enkele 
«schoone partijen" en hun schraal schetsboek, 
dat veelal dezelfde geliefdste cn bekendste détails 
bevat, die men in menig boek terug kan vinden. 

Dc oorzaak hiervan ligt geheel in het gemis 
aan leiding voor architecten, die deze in Rome, meer 
dan in eenige andere stad behoeven en het Deut
sche Künstlerccrein, waartoe een Duitscher gemak
kelijk als lid wordt toegelaten, voorziet hierin 
geenszins door zijn vervallen staat en slecht be
zochte bibliotheek cn leeszalen. 

Dc archaeologen en philologen daarentegen vïn-
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den in Rome grooten bijstand door het Archacolo-
gisch Instituut, dat hun ten leidsman en raadgever 
strekt en langs den koristen weg alle noodige 
spermessi" weet te bezorgen. In de bibliotheek 
van dat Instituut ontbreken voor den architect 
zelfs eenige allernoodigste werken over Rome zelf. 

En niet alléén eene nauwkeurige studie van 
de monumenten wordt door den schrijver noodig 
geacht, maar voorlezingen over de geschiedenis 
der bouwkunst iu Rome voor de monumenten 
zelve, zouden bepaald noodig zijn ; hoe groot de 
behoefte daaraan i s , bewees de algemeene be
langstelling, die getoond werd in eenige wei
nige lezingen, die Prof. F. Adlcr in den winter 
van 1805—1800 voor sommige gedenkteekenen 
hield. 

Eene afdoende verbetering iu dezen staat van 
zaken wordt ten slotte aangegeven in het toe
voegen aan het archacologisch Instituut van een 
Duitschen, wetenschappelijk toegerusten architect, 
die dezelfde verplichtingen zouden opgelegd moeten 
worden als den bidden secretarissen, en tevens door 
het geregeld houden van voorlezingen en het 
verbeteren der bibliotheek voel zouden bijdragen, 
om het bezoek van Rome door jonge Duitsche 
architecten meer aan het doel te doen beant
woorden. 

— Dc Amerikanen bouwen eene monster-hang
brug tusschen Brooklyn en New-Vork ; de span
ning van deze brug zal zijn 1000 Eng. voeten, 
of p. m. 500 el len, eu de kosten zullen 1,500,000 
p. st. bedragen. 

— Van het ontworpen gedenktceken voor Lincoln, 
waarmede eene amerikaansche dame, miss. Hos-
mer, van R egeeri ngs wege belast is, en waartoe zij 
hare studiën te Rome voleindt., is dezer dagen 
bij Colnaghi te Londen eene afbeelding verkrijg
baar gesteld. Dc gedachte, die de Amerikaan
sche miss bij het ontwerpen van dat monument 
bezielde, schijnt verheven eenvoudig te zijn. 

Het za l , voltooid zijnde , eeue hoogte hebben 
van 00 Eng. voeten ; het onderste gedeelte zal 
uit graniet, het bovenste uit brons bestaan. Het 
standbeeld van den President, die in de eene 
hand dc proclamatie van dc bevrijding der sla
ven, in de andere cene gebroken keten houdt, 
staat onder een troonhemel, door zuilen gedra
gen. Aan zijne voeten ziet men 4 vrouwen-figu
ren , die ieder eene burgerkroon in de hand hou
den, en daarmede een slaaf kronen. 

In de gestalten dezer 4 slaven ligt het denk
beeld van het emancipatie-werk uitgedrukt. Dc 
eerste figuur stelt een slaaf voor, als koopwaar 
op eene markt ten toon gesteld; de tweede een 
arbeider op cene plantage; dc derde een slaaf 
als helper van de Noordelijke troepen, cn de 
vierde als soldaat in dienst der Unie. Dc ronde 
voet van den troonhemel is versierd niet eene 
lijst niet fries, waarop de 30 staten der Unie als 
zoovele vrouwelijke liguren zijn voorgesteld. Het 
voetstuk eindelijk bevat aan zijne vier zijden voor
stellingen en relief uit het leven van Abraham 
Lincoln. 

B I N N E N L A N D . 
Eenige der berichten, voor het vorige nommer 

bestemd en alstoen wegens plaatsruimte ter zijde 
gelegd , zijn alsnog iu deze courant opgenomen. 

s G r a v e n h a g e . De bezwaren, welke de dooi
de Regeering aangevraagde som van f 100,000 
voor de verbetering der landsgehouwen in de re
sidentie, heeft uitgelokt, hebben aanleiding ge
geven tot het doen vau nadere mededeelingen 
omtrent de bestemming dier som en waaraan wij 
het volgende ontlcenen: 

lu het begin vau liet volgende jaar zullen du tlmus ver
bouwd wordende lokideu op deu 1'luwceleu Burgwal e u i a 
liet Voorhout, door de bureaux vair liet kabinet lies Kouiugs 
en vau de Algemeene Itekeukamer worden betrokkt-u; de 
tucstnud der tlraus bij die cullegieu iu gebruik zijnde gebou
weu is , gelijk vnn algemeene bekeudlieid is, bouwvallig, 
zoodat waarschijnlijk de veiligheid zal eiselieu um die ge
bouwen, althans vuur zoover ze tusselien liet Huilen, en ihu-
ueuliuf liggen , spoedig weg te ruimen. De daar vrij val
lende ruimte, met die naar ile zijde vau het Buitenhoftegen 
de gebuliwcn vau de Kerste eu Tweede Kamer aansluitende, 
is dau te bestemmen het/jj tot Paleis vuur de Stateu-Oeueraai 
(waarvoor dan een niet onbelangrijk deel vaa het lluiteuiiuf 
mede zuu moeten illgcuouien worden; uf, iudieu dit vuur-
loopig wordt uitgesteld, tut een gebouw vuur liet Departe
ment vau Biuuciuautlsclic Zakeu. 

Hetzij meu echter up liet buitenhof, aausluiteude aau de 
gebouwen der heide Kamers, eeu Paleis dau wel eeu gebouw 
vuur liiuuciiluudsclic Zakeu stiehte, iu elk geval luuet van 
de ruimte vóór liet Departement vau Utlitculnndsclie Zakeu 
gelegen, te veel wurdeu illgeuuineu um dit laatste* Departe-
meut in zijue tegenwoordige iukaleu te kuuueii dueu bhjveu. 

l u aanmerking nemeuile, tlat uuk het gebouw waarin de 
bureaux vau liet Dep. vau Justitie zijn gevestigd, duur eeu 
auiler beliuurt vervaugeu te wurdeu, meeude de Minister, 
dut liet doelmatig ware up den huek vau het 1'lciu eu de 
1/augc Puuteu reeds dadelijk eeu uieuw gebuuw te dueu stick-
teu ten behoeve vau het Depart, vau Justitie, na upruiming 

van dc tegenwoordige bureaux in de Pootcn , eu voor liet 
Depart, vau Kuiteuiandsclie Zaken in te richtcu. 

fndien al liet tegeuwoordig gebouw op deu huek van Pleiu 
en Pootcu niet dadelijk wegens huuwvolliglreid behoeft te 
wurdeu weggeruimd, zuo valt toch niet te ontkennen, dat 
toen iu 1852 liet buuwcu van een nieuw Depart, van Kolu-
uien cn vau de lucalen vuur den Hoogen Kaad up Int Plein 
werd voorgedragen dit met liet voornemen geschiedde um 
later, iu verband met die beide, ecu derde te stichten. 

Meu zuu ook wel dat derde gebuuw vuor liet Departement 
vau Hiuiiculuudsclic Zaken kunnen bestemmen, doeli daar
voor is de ruiuite, zoulaug het Departement van Justitie 
niet naar elders kau overgebracht worden, terwijl men bij 
eene nieuwe inrichting altijd op hare uitbreiding moet be
dacht ziju , niet groot genoeg. 

O f uu de gevel vau liet derde gebouw op liet Plein iu 
allen deele met dien van het Departement van K o l o n i ë n 
luoct overeenkomen, is van een later overleg met den ar
chitect of de architecten , aan wie het maken van een ont
werp zou worden opgedragen, afhankelijk. 

Alen vreest dat cene verbrcediug der Lange Pooten, door 
plaatsing van bet voorgenomen gebouw, vour altijd zou 
worden onmogelijk gemaakt; aangenomen dat tot die ver
brcediug juist van de noordelijke zjjde van de Booten wurdt 
besloten, dau zal inen tusschen liet nieuwe gebouw eu de 
tegenoverliggende huizen altijd eene breedte van 11 Neder-
landselie el kunnen behouden. 

liet nieuwe gebouw, gelijk enkele leden wilden , voor de 
voor de Hegterlijke ('ollegien te 's-Gravenhage té bestem
men , schijnt deu Minister milt doelmatig. 

Als eerst de Departementen vau algemeen bestuur 
geborgen ziju, blijft er op het Binnen !iof ruimte genoeg 
" V I T o m , indien het denkbeeld dier leden na overleg met 
den Minister van Justitie ingang vond, eeu gebuuw tut 
vereeniging van het Provinciaal gerechtshof, de reebtbauk 
cu het kantüugerecht te stichtcu. 

— lu de memorie van beantwoording der Regee
ring aan de Tweede Kamer van de Staten-Gene
raal , wordt vermeld dat de aanvraag tot verlenging 
van de concessie, aan den lieer F . P. J . van 
den Ouweland vroeger toegestaan , tot deu aanleg 
en tic exploitatie van een spoorweg van Tilburg 
langs 's-Bosch en Grave naar Nijmegen , was 
van dc hand gewezen. Thans vernemen wij , tlat 
de gunstige uitzichten , door den heer Van den 
Ouwelanti der Regeering bekend gemaakt, er toe 
geleid hebben hem bij besluit van 9 Nov. j l . , op 
nieuw de bedoelde concessie te verlcenen. 

— Wij vernemen, tlat op aanzoek van liet Indisch 
bestuur door het Departement van Koloniën de 
hier te lande niet verlof zijnde kapitein der ge
nie van het O. I. leger, G. E . van Zuijlen, in 
commissie naar Parijs is gezonden , om aldaar 
onder zijn toezicht voor Indische rekening te doen 
vervaardigen eene boormachine naar de nieuw
ste vinding tot boring van artesische putten in 
de militaire garnizoenen cn kampementen op 
Java en andere Nederlandsche bezittingen in Oost-
Indie. /.V. H. Ct.) 

Amsterdam. Den 19den dezer had alhier dc 
buitengewone algemeene vergadering plaats van 
aandeelhouders in tic Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, die ter behandeling van 
zeer belangrijke liiiancieelc voorstellen door den 
raad van bestuur en toezicht was bijeengeroepen. 
Iu tleze talrijke vergadering waren 11,577 aan
deelen vertegenwoordigd, recht gevende op het 
uitbrengen van 007 stemmen. 

De voorzitter van den raad, de heer F . van 
1 leukelom, deelde een voorstel mede, ondertee
kend door de IIII. Wertheiin en Gompertz en 
andere aandeelhouders, hetwelk daags tc voren 
bij het bestuur was ingekomen cn ten doel had, 
om de vergadering uit te noodigen, tot liet be
noemen eener commissie uit de aandeelhouders 
tc besluiten, ten einde het ter tafel gebrachte 
voorstel van den raad nader te onderzoeken en 
daarover rapport uit te brengen vóór of op 19 
Dec. a. s., met macht, om tlesgcratlen oordcelende 
in overleg met het bestuur, amendementen of 
andere voorstellen in tc dienen. 

De voorzitter van tic directie, tic heer F. 's Jacob, 
die wegens voortdurende ziekte van den lieer 
Dr. A. Vrol ik , als zoodanig tijdelijk was opge
treden , lichtte, als lid der commissie uit het be
stuur, die de onderhandelingen met dc Belgische 
bankiers gevoerd heeft, het linancicele voorstel 
nader toe, daarbij al tic bezwaren eener ver
daagde beslissing en de gevaren van eene ver
werping van het financiële voorstel uiteenzettende. 
Na eene zeer langdurige discussie, waaraan de 
1111. Joh. C. Zimmerman, Mr . A . S. van Nierop, 
A. C. Wertheiin, .1. G. Jager, Mr . II. C. du Bois, 
C. T. Stork en de beide voorzitters deelnamen, 
waarbij door het bestuur verschillende ophelde
ringen werden gegeven, besloot de vergadering 
overeenkomstig het voorstel van de heef én Wert
heiin cu Gompertz c. s. cene commissie..van vijl' 
leden uit haar midden tc benoemen, aan wie 
het bovengenoemde mandaat werd opgedragen. 

Tot leden dier commissie werden benoemd de 
heeren A. C. Wertheiin. M . II. Insinger, J. W , 
Bake, Mr. A. S. van Nierop cn M r . E. N . Hahusen. 

Bovenbedoelde voorstellen waren: 
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1». Goed te keuren eene conventie, tusschen 
de maatschappij en de heeren BischolTsheim & de 
de Hirsch en Ê. H. Brugmann, bankiers te Brussel. 

2°. Den raad van bestuur cn toezicht te mach
tigen , 's Konings goedkeuring te vragen op de 
door die conventie noodig geworden wijzigingen 
in de statuten. 

3 U . Met de Regeering in overleg te treden om
trent verandering van enkele artikelen der concessie. 

Bedoelde conventie betreft voornamelijk de uit
gifte van vier-en-twintig duizend geprivilegieerde 
actiën, elk van f 250. Er wordt tevens bepaald, 
dat aan het Nederl. gouvernement eene verlenging 
in duur zal worden aangevraagd van de leening 
van ƒ2 ,500 ,000 , door dat gouvernement aan de 
maatschappij toegestaan, tot drie jaren na de 
algehecle voltooiing van het spoorwegnet cn ui
terlijk tot 31 December 1877. Deze prolongatie 
zal in den door «le wet voorgeschreven vorm door 
het Gouvernement moeten worden toegestemd. 
Voorts is door de genoemde bankiers als voor
waarde gesteld de goedkeuring der Regeering op 
eene explicative nota, rakemie zekere bepalingen 
in de acte van concessie. Eindelijk is overeen
gekomen , dat met toestemming van het Gouver
nement de tarieven zullen worden herzien. 

Utrecht, 20 November. Naar wij vernemen, 
zal eerstdaags het nieuw stedelijk ziekenhuis wor
den aanbesteed , dat, zooals vroeger gemeld i s , 
zal geplaatst worden in de nabijheid van het 
Sterrenbosch, tegenover de Lange Smeesteeg. Men 
zegt, dat er ook ernstig sprake is te dezer plaatse 
eene brug te leggen. 

— Van eene geachte hand ontvangen wij de 
onderstaande mededeeling: 

Laatstleden Vrijdag wapperden vlaggen op de 
brug tc Kuilenburg. De ijzeren bovenbouw van 
de groote opening werd losgemaakt van dc on-
dersteuningspunten , waarmede hij op den steiger 
rustte, en moest zich zeiven dragen, wordende 
slechts aan zijne uiteinden door de pijlers onder
steund. De doorbuiging, die het ijzerwerk bij 
die losmaking vertoonde, moet zeer bevredigend 
zijn geacht. 

Te Tricbt was eenige dagen te voren de brug 
over de Linge beproefd geworden. Deze brug 
bevat vier openingen van 37 el en eene van 7 el. 
De groote openingen worden door boogvormige 
liggers overspannen, die open gewerkt zijn cn 
aan de brug een bevallig aanzien geven , dat met 
de schoone Lingestreek te Tricht in goede har
monie is. De opening van 7 e l , die voor de 
scheepvaart dient, wordt door eene enkele kraan-
brug overspannen, die door één man gemakkelijk 
kan worden open en dicht gedraaid. De beproeving 
moet, naar men verneemt, goed voldaan hebben, dat 
eene vleiende uitkomst is voor de Nederlandsche 
industrie, daar deze tot nog toe geene spoorweg
brug van de genoemde afmetingen had gebouwd. 
A l het ijzer is namelijk geleverd, bewerkt en in 
elkander gesteld door de Utrechtsche ijzergieterij. 

(U. D.) 

Correspondentie 
De brief van N . B. Ahorn en het artikel »In-

genieurs voor Nederlandsen Indië" worden in een 
volgend nommer opgenomen. 

E R R A T U M . 
Tot verbetering van zinstorende drukfeilen in 

»De Opmerker" N" . 40 van 16 November j . I. 
leze men op bladz. 188 , l f l t e kolom, regel 46 v. o. 
verticale in plaats van horizontale; en op bladz. 
188, 1 , t e kolom, regel 36 v. o. vertikaal in 
plaats van horizontaal. 

Aanbestedingen. 
A a n k o n d i g i n g e n 
M a a n d a g , 25 \ov . 

Door kerkvoogden der herv. gemeente te Rekken: het 
bott"we.n eener predikantswoniug nabij de hervormde kerk, 
en het afbreken der oude pastorie. 

/ ' , . D i n g d a g , 2 « \ o v . 
. , Tea I S ore,'aan het raadhuis te Edam: bet verhoogeu 
der havendijken -ie Volendam cn het maken van rcinming-
* erken « n meerpalen iu die haven. 

r?*°! ^Jif^r
 * n ' i e t l u k a a l v a n n e t departement van ma

im- i * : - * Ü l i . liet bouweu vau eeue lichtwachterawouiug 
bet eiland Schokland, 

t gemeentehuis te /alt-1 tuin mei: het 
k, biuueu de aanlegplaats voorstoom-

«de rda f f , HH \ » v . 
u der lokaleu vau het min. van biu-

e: het bouwen eener steeneu uitwate-
luis, bewesten Vlissingeu, het graveu 

van een gedeelte van den Middelburg-Vlissingochcu water
gang en eenige daarbij behoorende werken. 

V r i j d a g , 2 » ,\ov. 
Ten 10 ure, aan net gebouw van het prov. bestuur te 

Middelburg: het leggen van een dijk met bijbehooreude 
werken bii het dorp Stavenissc, behoorende tot de werkeu 
der Calamitcuse pol.la-s van Zeeland. 

Ten 11 ure, in het Muutgebouw te L'trecht: bet leveren 
eu plaatscu vau een ijzeren kap boven het ketelhuis van 
*B rijks Munt te Utrecht. 

Ten 12 ure, aau het gebouw van het prov. bestuur te 
Arnhem: het onderhouden van dc zoogenaamde verspreide 
landsbruggen cn duikers, in de provincie Gelderland, vau 
den isten Januari 1868 tot den Sisten December 1870. 

Ten 12 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Zwolle: het onderhouden van het Meppelerdiep en bijbe
hooreude werken, tusschen de ( ï a l g e n k a m p s b r u g te Meppel 
en de Staphorster schutsluis te Zwartsluis, van den lsteu 
Januari 1868 tot ultimo December 1870, iu de proviuciéu 
Drenthe eu Overijssel, iu twee perceelen. 

Ten 12 ure, iu het lokaal van het ministerie van binnen
landsche zaken te ' s l lage: de aaideg eener tfdcgraatlyu, 
gedeeltelijk met vier eu gedeeltelijk met twee draden, langs 
den staatsspoorweg tusschen Meppel eu Ileerenvcen, en van 
de geleidingen die tot verbinding moeten dienen van deze 
lijn met de rijkstelegraafkantoren te Meppel, Steeuwijk eu 
Heeren veen. 

Ten 1 ure, In het rechthuis tc 's (iravelaud: het bouwen 
vau een gemeentehuis eu eeue ouderwijzerswoniug, benevens 
het doeu van eenige werkeu aau de school tc ' i Graveiuud. 

Z a t e r d a g , SO N«v. 
Ten 11 ure, ten koftijhuize van Zeguers in het comedic-

gebouw te Maastricht: het makeu vau eeu nieuwen uitgaug 
door de vestingwerken buiten de Tongersehe poort. 

Ten 2 ure, aan het gebouw vau liet prov. bestuur te 
Utrecht: het aanleggen vau rijswerken ter verbetering van de 
rivier dc Lek, onder de gemeente Schalkwijk, provincie L'trecht. 

Maandag, 2 lire. 
Ten 12 ure, op het raadhui* te Amsterdam: de levering 

van dc iu de jareu 1808, 1860 en 1870 beuoodigde straat
klinkers voor de bestratingswerken der genieeute. 

D i n s d a g , 3 Due. 
Teu 12 ure, in het logement Avenarius te Geudriugeu: 

het bouwen van eene school eu onderwijzerswoning te Geu
driugeu, eene school en ouderwfjzerswoniug te Li l t eu eene 
school eu ouderwijzerswoniug te Ktteu. 

Woensdag , 4 Der. 
Ten 12 ure, aan het gebuuw van het ministerie van biu-

nenl. zaken tc 's Hage: het opruimen van duingrond op den 
hoek van Holland voor dc verbetering van den waterweg 
vau Rotterdam uaar zee. 

Donderdag , 12 Dec. 
Teu 12 ure, in een der lokalen van het ministerie van 

biuueul. zaken tc 'sllage: het maken vun dc aarde- en eeuige 
andere werken voor deu spoorweg vau Meppel naai Groniugeu. 

Za te rdag , 1 Dec. 
Teu 2 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 

Utrecht: het onderhouden van de rijks groote wegen der 
lste klasse iu de provincie Utrecht, gedureude de jareu 
1868, 186'J en 1870. 

DinMdag , Ï O Der. 
Ten 11 ure, op het raadhuis te Bodegraven: het onder

houd vau den straatweg van Gouda uaar Bodegraven, voor 
den tijd vau vijf jareu, ingaande deu lsteu Jauuari 1868 
en ciudigeude deu Slstcu December 1872, in één perceel. 

Donderdag , Itt D e c 
Teu 12 ure, iu een der lokaleu van het ministerie vau 

biuueul. zakeu te 's Hage: het makeu van borstweringen, 
steen- en keeriuurcu op de laudhoofdeu cn pijlers, lantaarn
palen met lantaarns, het leveren vau stortsteeu, het maken 
van afsluitiugcu eu verdere werken uau de brug over de Lek 
bij Kuilenburg. 

Teu 12 ure, iu een der lokalen van het ministerie vuu 
biuueulaudsche zakeu te 'sllage: het maken van wachters-
woningen eu eeuige auderc werken op deu spoorweg vau 
Hecrcnveeu naar Akkrum. 

Donderdag, 2 J a n . 
Teu 12 ure, iu een der lokalen vau het miuisterie vau 

biuueulaudsche zakeu te 'sllage: het makeu en leveren van 
vijf-eu-tachtig Puntstukkcu van gegoteu ijzer met glashard 
bovenvlak. 

Teu 12 ure, in een der lokalen vau het ministerie van 
biuueulaudsche zakeu tc 'sllage: het bouwen vau een dub
bele schutsluis aau den mond van het kauaal door Walche
ren met uitwateringsluizeu u de buiteuvleugels, het maken 
van den Uosthavendam en et verrichteu van eenige groud-
werken by Veere. 

Donderdag , O J a n . 
Ten 12 ure, in een der lokaleu vau het miuisterie van 

binnenlandsche zakeu te 's Hage: het bouwen van eeue 
draaierij, eene smederij en eene werkplaats voor wagens te 
Tilburg. 

A f l o o p v a n aanbes t ed ingen . 
Op 1 4 Nov. te 'sHage: het leggen van een gedeelte 

spoorbaan te Ti lburg; daarvoor wareu 5 biljetten vnu in
schrijving ingekomen, eu was de minste inschrijving die 
van den heer J . B. Broeders, te Ti lburg, or / Ü670. 

Op 1 4 Nov. te 'sHage: het bouweu vau twee waehters-
womugeu, en het maken van twee overwegen voor de we
gen van Pc ij uaar Kelit, en den Houtweg ouder de ge
meente Bokt, ten behoeve vuu deu spoorweg van Maastricht 
naar Veulo. Daarvoor waren 4 biljetten van inschrijving 
iugekomeu, eu was de minste inschrijving die van den heer 
J . P. lammens, te Beek, voor f 8 8 0 0 . 

Op 15 Nov. te 's Bosch: 1°. Het maken der aardebaau 
met de kuustwerkeu, benevcus het deels begrinden, deels 
met klinkers bestraten van deu weg loopende van deu rijks
weg van Eindhoven naar Weert, iu de gemeente Maasheeze 
tot deu rijksweg Hamart ( B e l g i ë >, in de richting van Bu
del, ter lengte van 9175 e l , aangenomen door deu heer A. 
Schellekeus, te Vlight, voor ƒ 43,080. 2°. Het gereed ma
ken en daarna begrinden van deu bestaauden weg vau 
Stauddaarbuiteu tot Zevenbergen, en vau daar tot de Roode 
Vaart, lang 12,717 e l , aangenomen door den heer D. Vol-
ker te Dordrecht, voor ƒ 114,376. 

Advertentiën. 
Voorspoedig bevallen van een' Z O O N , 

S. A . W E N N E K E R S , geliefde echtgenoote vau 
den Ingenieur en Architect 11. J. WENNEKERS. 

Z U T M I E N , den 19 Nov. 1807. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dingsdag den 3 December 1807, des voorde

middags om 12 uur , zullen Burgemeester en Wet
houders der gemeente G E N D R I N O E N , in het Loge
ment van de Wed. A v e n a r i u s aldaar, aanbe
steden : 

H e t b o u w e n v a n eene S c h o o l en Onder 
w i j z e r s w o n i n g te O e n d r l n g e n , eene 
S c h o o l en O n d e r w i j z e r s w o n i n g te 
ü l f t , en eene S c h o o l en O n d e r w i j z e r s -
woning; te E t t e n . 

Teekeningen en Ilestek liggen 14 dagen vóór 
de besteding ter inzage in het Gemeentehuis te 
Gendringen,- de Bestekken te Gendringen bij A . 
Knave en bij de Wed. Avenarius, te Olfl bij J. 
W. Hafkenscheid, te Etten bij de Wed. Te Boek
horst, te Terborgh bij Terleuke, te Doetinchem 
hij Jonkman, t/e Doesborgh bij Weijn, te Aalten 
bij G. van Eerden, te Groenlo bij Wiegerink 
in de Zwaan , te Zutphen bij C. L . Beek en te 
Arnhem in de Harmonie. 

Aanwijzing in loco, daags vóór de besteding, 
te Ellen des voordemiddags om 11 uur, te Ulft 
om I uur en te Gendringen des namiddags om 
4 uur. 

Inlichtingen worden gegeven door den Archi
tect II. .1. W E N N E K E R S , llestekken a fi bij den 
Boekhandelaar .1. A. W I L L E M S E N , heide te 
Zulphen. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER RN WETHOUDERS D E R G E 

MEENTE AMSTERDAM zullen op Maandag 
den 2 December 1807, des middags ten 12 
ure, op het Raadhuis, in het openbaar en bij 
enkele inschrijving in drie perceelen aanbesteden: 

De levering van de in de jaren 1868, 
1869 en 1870 benoodigde STRAAT
KLINKERTS voor de bestratings-
werken der Gemeente. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn te ver
krijgen ter Drukkerij der gemeente. tegen be
taling van 15 Cents, en liggen voorts ter lezing 
in een der localen van de Secretarie (afdeeling 
Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan het gebouw genaamd „Zeeregt" op het Bu
reau van den heer Ingenieur J. G. VAN NIITR1K, 
des voormiddag* van 10 tot 12 ure. 

AMSTERDAM, Burgemeester cn 
10 November 1807. Wethouders voornoemd, 

P O C K . 
De Secretaris, 

C. E . VAILLANT. 

AANBESTEDING. 
GECOMMITTEERDEN D E K NEDERDU1TSCHE 

HERVORMDE GEMEENTE T E ROTTERDAM heb
ben het voornemen, om op Zaturdag den 28 
December 1807, des namiddags ten 2 ure, aan 
hunne Vergaderkamer aan de Gioote kerk, in 
het openbaai- aan te besteden: 

Het bouwen van eene NIEUWE K E R K 
voor genoemde gemeente aan de Kruis
kade te Rotterdam. 

Het Bestek en de Teekeningen zullen ter be-
zigtiging liggen van Donderdag den 28 Novem
ber 1807 in een der localen aan de Groote kerk, 
alwaar dan gelegenheid is tot het overnemen der 
Teekeningen. Op franco aanvragen en tegen be
taling van /' 1 zal het Bestek te bekomen zijn 
aan het Kerkekantoor aan de Groote kerk te 
Rotterdam. 

Inlichtingen worden verstrekt ter plaatse waai
de Teekeningen ter bezigtiging liggen op de in 
het Bestek bepaalde tijden, door den over dit 
werk gestelden Bouwmeester. 

VERTINDE METAALBLADEN 
tegen vochtigheid der Muren uit de Fabriek van 

M. K . M A S S 1 K H E , te Parijs, 
II i t • 1 II 11 «• n i l verkrijgbaar bij J A M D B 
II I t I I.I V . Spiegclmaker van / . . .VI. den 
k o n i n g : te A r n h e m , ad ƒ 1 per vierk. el. 
Gebruikaanwijzing en monsters op franco aan
vragen te bekomen. 

té Arnhem bij D. A . THIEME.—Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

Tweede jaargang. JT°. 48 
Wrscbijsl fererold irdrrm Zilrrdig bij 

D. A . T H I K M R te A r n h e m . 
Prijs per 'i nuaoflVo franco p. p. / l.fi.1. 

30 November 1867. 

Deo abbDBrrrt neb i w een jjirgaog. 
.toWleotieD •.ostra f -.20 per geroep regel 

ei ƒ -.45 fs«r u%<t\ cn eei \ ° . 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IffGEHEÜBS, FABRIKANTEN, AANNEMERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . VATSI G E N D T J Q - z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0ESBURC.il, C. J. VAN DOORN, D. tlROTHE, J. II. LELIMAN, U. LINSE, S. E. W. R00RDA VAN EYSINGA, H. 1'. VOGEL. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Het gedeidte van de Rheinischc Eisenbahn 
tusschen Essen en Wattenscheid, is den 8""" 
November 1. I., voor de eerste maal bereden ge
worden en zal den 1 " , < U December e. k. voor het 
publiek worden opengesteld. 

— Het gedeelte van de Boheemse he Noord-
baan van Bakow naar Leippa, is den I4 d °" No
vember I. I , voor het verkeer geopend. 

— Het ruiterstandbeeld \an koning Friedrich 
Wilhelm III, dat voor de vaste spoorwegbrug 
over den Rijn te Keulen bestemd i s . is den 
1 3 a , n November van de Paiijsche tentoonstelling 
te Keulen teruggekomen en zal nu weldra tus
schen de oostelijke torens der brug worden op
gesteld. 

— In Salzburg is den 1 0 d , n November een 
fraai monument van Schiller onthuld , hetwelk 
door eenen der knust huldigenden particulier, 
bouwraad Karl Scbwarz, in den tuin van zijne 
villa is opgericht. 

Deze vereerder van de kunst liet naar het 
model van het standi ld , dat de beeldhouwer 
Meinier te Weenen voor het comité van het 
Schillersfeest in gips vervaardigd had, in de 
werkplaatsen van Eernkorn een beeld in ijzer 
gieten en op een piëdestal van marmer oprichten. 

Het standbeeld is 10 voet hoog, evenals het 
voetstuk. Het beeld onderscheidt zich door schoone 
en rijke ornoering, goede gelijkenis, edele uit
drukking en karakteristieke houding. 

Het piëdestal bevat vier medaillons in ijzer 
met de opschriften: »Dem Sanger des Volks , " 
»Dem Begeisterer der Jugend," »Dcm Würdiger 
der Erauen , " •Errichtet von Karl Scbwarz, 1807. 

— Ten behoeve van de Abyssinisebe expeditie 
zullen draagbare spoorwegen worden gemaakt. 

— Gedurende de eerste tisn maanden van 
1807 is men met het doorgraven van den Mont-
Cénis 1330 el gevorderd; terwijl in het geheele 
vorige jaar niet meer dan 1025 el ziju doorge
graven geworden. In het geheel waren op 30 
October 7004 el van de tunnel doorgegraven en 
bleven derhalve nog 4555 el te bewerken over. 
Men vleit zich, dat deze groote arbeid in 1870 
volbracht zal kunnen ziju. 

— De stedelijke autoriteiten te Parijs hebben 
inschrijvingsbiljetten opgevraagd en ontvangen 
voor de vervaardiging als proef, van eene ijzeren 
brug voor voetgangers, bij het te zamen komen 
van vier hoofdstraten. Deze eerste proeve, om 
het gedrang in druk bezochte straten te vermin
deren, door middel van hoog boven den rijweg 
liggende bruggen, zal genomen worden op het 
punt, waar de Rue de Madrid en de Rue Crochet 
elkander kruisen. 

II1 N N E N L A N D. 

's Gravenhage. Bij besluiten van 4 Augustus 
en 1 October 1807, no. 48 en 58 , beeft Z. M . , 
beschikkende op de verzoekschriften van Gerard 
Adriaan Heineken en vier anderen , allen wo
nende te Amsterdam, IID. bewilliging verleend 
op de ontwerp-statuten van de naamlooze ven
nootschap: de llouwkas, te vestigen te Amster
dam en op de wijziging dezer oiitwerp-statuten. 

— Naar wij vernemen hebben zich voor het exa
men Voor leerling-tclegralist, dat van 2 tot 4 
December te 's-llage zal worden gehouden, 48 
personen aangemeld. De commissie bestaat uit 
de heeren A. H. van Thic l , controleur van den 
Rijkstelegraaf, voorzitter: J. M. Collette, assis
tent-ingenieur : II. van Eek , waarnemend chef 
van het üijkstelegraal'kantoor alhier ; M. R. Bruck, 
lecraar hij het stedelijk gymnasium te 's-Hage, 
en A. van Vierhouten , onderwijzer. D. 

Amsterdam. Meermalen zijn in dit blad be
richten opgenomen over den bouw van de Ne
derlandsche Bank op de Oude Turfmarkt alhier. 
Thans kunnen wij mededeelen, dat dit kapitaal 
pand zijne voltooiing uitwendig nadert, en wegens 
zijne verbazende afmetingen, zijne uitgestrektheid 
en kostbaren bouw, sterk afsteekt bij de omlig
gende huizen. Wij meenen te mogen verzekeren, 
dat na deu bouw van bet Paleis op den Dam, 
binnen Amsterdam geen dei-gelijken gevel is op
gericht , en laten het aan den voorbijganger over, 
het gebouw voor de Nederlandsche Mank te be-
oordeelen. 

Naar het ons voorkomt , moet den bouwmees
ter Kroger alle lol' worden gebracht voor de on
bekrompen wijze zijner saamstcllingen , en komt 
den aannemers alle eer toe, voor de eenvoudige 
en wezenlijk voortrellëlijke manier van bouwen. 
De zwaarste stukken steen worden omhoog gebracht 
met eene zoogenaamde schrank. Ongelukken zijn 
er tot heden niet voorgevallen. Wij verlangen 
naar de opruiming van een groot getal houten 
huizen en loodsen, die de Oude Turfmarkt ont
sieren eu daar de circulatie stremmen, en voe
den de hoop, dat de directie deze spoedig zal 
doen verdwijnen, of binnen hetgebonw plaatsen. 
Naar wij vernemen is de beroemde beeldhouwer 
.1. Pb. Koelman van 's-llage. druk bezig met de 
marineren beeldengroep, die bestemd is het tijm-
pan van het fronton boven het middengedeelte 
des gebouws te versieren. 

— Algemeen heelt het hier een gunstigen in-
druk'gemaakt , dat de Ambachtsschool eeu eigen 
lokaal zal verkrijgen , en uit het ellendige, veel 
te duur verhuurde mi slecht onderhouden perceel 
toobehoorende aan den heer likeurstoker llootz , 
in de Gravenstraat alhier, zal verwijderd worden. 
Het nieuwe lokaal, gelegen op stads grond aau 
deu hiiiiienschaiis lusschen de Wetering en de 
Leidsche barrières, is bijna voltooid en zal in 
het voorjaar worden betrokken. De bestuurder 
der school, de heer G. 11. Salm, architect in die 

stad, is met de verbouwing belast. De heer Van 
der Kleij heeft die verbouwing aangenomen voor 
circa zestien duizend gulden. De Ambachtsschool, 
een der voortreffelijkste inrichtingen uit deze 
stad, zal een nieuw leven intreden iu haar nieuw 
lokaal. Zij blijve een sieraad en steun voor den 
wenkenden stand, en worde al meer en meer 
naar waarde geschat. 

— De raadscommissie van Amsterdam, bestaande 
uit de heeren Eock , Corver Hooft, Luden. Mul 
ler en Veiling Meinesz, adviseert eenparig het 
rijk te verzoeken het graven van een kanaal 
door Holland op zijn smalst over te nemen van 
dc maatschappij en het werk te voltooien, en 
in dat geval aan te bieden eene bijdrage van 
Amsterdam van drie millioen, onverminderd de 
deelneming der stad in de kanaalleening van ge
lijk bedrag. 

Rotterdam. De beursbezoekers te dezer stede 
hebben den heer Van der Tak, directeur der 
gemeente-werken, als blijk van sympathie voor 
de doeltreffende wijze, waarop hot beursgebouw 
is overdekt geworden een prachtig gouden uur
werk met ketting aangeboden. 

Rij gelegenheid van het overhandigen van dit 
cadeau, was in het midilui van het gebouw eene 
estrade opgericht, waarop eene commissie uit de 
beursbezoekers en Burgemeester en Wethouders 
hadden plaats genomen ; de heer Van der Tak 
werd mede uitgenoodigd zich op de estrade te 
begeven, waarop de heer Plate den heer Van 
der Tak geluk wenschte met zijn zoo goed ge
slaagd werk en hem bet stoffelijk blijk van sym
pathie namens de beursbezoekers aanbood: hierop 
bedankte de heer Plate den raad voor de be
schikbaar gestelde fondsen, die voor het werk 
waren benoodigd geweest en sprak daarna de 
aanwezigen aan, die hij aanspoorde om onze 
beurs door hunnen geest zoo te verhellen, dat 
er iu het buitenland van gesproken zou worden 
als eene plaats, waar wakkerheid en soliditeit 
aan rondheid en eerlijkheid gepaard gaan. 

De heer Van der 'l'ak betuigde zijnen inui-
gen dank voor de hem teu beurt gevallene 
onderscheiding, besloot met een warm woord in 
het belang van den Rotterdamschen handel eu 
uitte de hoop, dat het thans overdekte gebouw 
eerlang te klein zou bevonden worden voor de 
behoefte van den handel. 

De burgemeester nam daarop bet woord , zeide 
de commissie dank voor hare bemoeiingen en 
bracht, zoowel voor zich zeiven, als namens den 
geheelen raad, buide aan den ijver en de be
kwaamheid vau den heer Van der Tak, nu weder 
gebleken. De burgemeester eindigde met zijne 
warmste wenschen uit te spreken voor den voor
spoed van handel eu scheepvaart. 

Nadat nog het woord werd gevoerd door den 
heer Dunlop , een der oudste beursbezoekers, was 
deze plechtigheid afgeloopen. 
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Zwolle. '26 November. Men ileelt ons meile, 
dat eenige bandelaren en aanzienlijke ingezetenen 
van Zwolle, Kampen en Almelo zich gevormd 
hebben tot een comité , ter bevordering van den 
aanleg van een spoorweg Zwolle—Almelo en 
daartoe reeds concessie hebben aangevraagd. 
Volgens het project zal do weg loopen van Zwolle 
langs den staatsspoorweg tot beoosten de Nieuwe 
Wetering en nabij den Zuider Vechtdijk, voorts 
langs Dalfsen, van daar in oost-zuidoostelijke 
richting dwars door de vlakte van Damsholte, 
in nagenoeg rechte lijn naar de Hegge, ten zui
den van Schuilenburg, voorts van Scbuilenburg 
oostwaarts tot de noordzijde vau het lloxel en 
verder langs den Kanaaldijk naar Almelo, met 
tusschenstations te Dalfsen, ten noorden van het 
kanaal in I.emele, even benoorden het dorp 
Helledoorn en bij Vriezenvccn. Het comité heeft 
van de gemeenten Zwolle, Kampen eu Almelo waar
borg verzocht voor de niet onbelangrijke kosten, 
die het voor bet erlangen eener concessie en de 
voorbereidende werkzaamheden zal hebben te be
steden. De kosten worden op hoogstens ƒ5000 
geschat. (Proe. O. en Zw Cl.) 

Groningen. 25 November. De zaak van 
den spoorweg Winsum-Groningeii is dezer dagen 
merkelijk vooruitgegaan. Wij kunnen mededee
l en , dat op den l i l November j l . , ten huize van 
den heer Wierda te Winsum, eene vrij talrijke 
vergadering van belangstellenden heeft plaats 
gehad, waarin dat ontwerp uitvoerig is bespro
ken, in verband met eene stoombootdienst op de 
Noorderkanalen van Hunsingo. Dit heeft tot het 
resultaat geleid, dat er eene commissie werd 
benoemd, aan welke opgedragen is een volledig 
technisch onderzoek in te stellen, profil-teeke-
ningen en begrootingen te laten opmaken , daarna 
definitieve concessie aan te vragen en het noo
dige in het werk te stellen, om het plan tot 
uitvoering te brengen. 

Meppel, 26 Noembcr. Er zijn geruchten in 
omloop , dat het openen der spoorweglijn Meppel— 
Heerenveen vertraagd wordt wegens linancicele 
aangelegenheden. 

Schiedam. In de op den 19 dezer gehouden 
openbare vergadering van den Gemeenteraad is 
besloten: het traktement van den te benoemen 
directeur der stedelijke gasfabriek vast te stellen 
op ƒ 2 2 0 0 tot ƒ 2 5 0 0 als maximum met vrije 
woning en genot van vuur en licht, eene oproe
ping van sollicitanten in nieuwspapieren te doen 
en de directie der gasfabriek uit te noodigen 
tot het doen van eene aanbeveling van 3 perso
nen, ter benoeming van een directeur. Zijn wij 
wel onderricht dan heeft zich reeds eene massa 
liethebbers voor deze betrekking aangemeld, waar
onder er zijn , die met '/.. van het salaris tevre
den zijn. 

I N G E Z O N D E N . 

BRIEVEN UIT DE HOOFDSTAD. 

Mijnheer de Redacteur. 
Het is reeds lang geleden dat uw blad allerlei 

aardige merkwaardigheden uit de goede stad 
Amsterdam opsomde, die soms geestig, dikwijls 
scherp cn eenzijdig gecritiseerd werden. Nieuwig
heden blijven er altijd te melden , en wanneer 
wij dit nu trachten te doen onbevooroordeeld en 
bescheiden, onder bet rubriek «Brieven uit de 
Hoofdstad", dan beteekent dit evenveel als «Am
sterdamsche brieven", alleen met dit onderscheid 
dat de pennen verschillen. 

Dc question brulantc is het voorstel van de 
Kanaalmaatschappij, ingezonden bij den gemeente
raad v n Amsterdam, om niet een voorschot van 
0 millioen haar tc hulp te komen, ten einde 
daardoor de belangrijke teruggang barer aandee-
len te verbeteren. Wij willen de juistheid van 
deze bewering in het luidden laten, maar be
treuren het toch, dat zij tot zulke hulpmiddelen 
hare toevlucht moet nemen. Alen is pas goed 
begonnen en de nioeielijkste perioden zijn nog 
niet doorloopen, en ziet! bezwaren vau dusilanigen 
ernstigen aard rijzen op, die, helaas ! vele kanaal-
voorstanders, benevens de aandecllu. uders, stof tot 
nadenken moeten geven. 

Is dje teruggang het gevolg van een stelselmnti-
gen teruggang, zooals beweerd wordt, of een wan
trouwen in het welslagen der onderneming.' Bei
den wellicht. Want kan men aannemen, dat bij 
eene algemeene overtuiging aan dc zekere tot
standkoming van liet nieuwe kanaaal, eene zoo 
gevoelige depreciatie der aandeden mogelijk zou 
zijn t 

Als naar gewoonte volgden hierop brochures, 
courantenartikelen en wat niet al. 

De heer Joan Muller tracht in een vlugschrift 
het bewijs te leveren, dat Amsterdam door dc 
aanneming van bet voorstel der Kanaalmaatschappij 
haar krediet zal vestigen en durft als zeker be
weren dat alsdan aan bet welslagen van dit werk 
niets meer in deu weg kan staan. Ofschoon 
wij volstrekt geene afbreuk willen doen aan de 
goede bedoelingen van dien schrijver, inceneu wij 
echter, dat eene dusdanige aanprijzing wel eens 
goed overwogen diende te worden. Stel eens, 
dat ook door den invloed van die brochure en 
meer andere aanprijzingen, de gemeenteraad er 
eens toekwam het voorstel aan te nemen, cn 
het bleek eenige jaren later, dat ook deze hulp 
niet gehaat had, zouden die aanprijzers zich dan 
kunnen verdedigen: Nu willen wij in het geheel 
niet beweren, dat men den raad moet volgen van 
schrijvers als P. v. V. en anderen, die voorstanders 
zijn van het plan des heeren Huët , om de Noord
zee maar zoo vóór Amsterdam te brengen, want 
al is dit technisch uitvoerbaar, cn zelfs al kon
den de 175 millioen gevonden worden, die volgens 
de globale begrooting van den heer Ingenieur 
Dirks daartoe noodig zijn, dan zou de eveutucele 
welvaart, die als gevolg daarvan voor Amsterdam 
is weggelegd, wel dienen overwogen te wordeu, 
tegen een jaarlijksclieu rentelast van 8 a 9 mil
l ioen, behalve de énorme kosten van onderhoud 
als anderszins. Niet, dat wij door het noemen 
vau zulke kapitale sommen, ons tegen het ont
werp Iluët verklaren, integendeel: ons gevoelen 
is dat dc radicaalste verbeteringen de voorkeur 
verdienen, en dat, wil men van Amsterdam eene 
handelstad hij uitnemendheid maken, geene op-
olleiingen te groot kunnen zijn. Doch laat ons 
toch omzichtig zijn. De heer Dirks zegt het te 
recht: »Le mieux est l'ennemi du bien." 

Stel eens men had 150 a 175 millioen voor 
zulk een reuzenwerk over en men begon eerst 
door het wegnemen der duinketen en vervolgens 
de Noordzee al nader en nadei tot Amsterdam 
te brengen. Stel eens alle bezwaren konden 
overwonnen worden, maar men zou midden iu 
het werk weder de droevige overtuiging krij
gen, (iets wat niet vreemd is) dat het werk 100 
millioen meer moest kosten, wat dan.' Wellicht 
waren ze bijeen te brengen , maar zoo dit eens 
niet het geval was, in welk een onbezonnen 
en gevaarlijken toestand zouden wij ons dan 
bevinden. 

Wat leert ons de geschiedenis der laatste 
dagen? Het zijn bepaalde voor- of tegenstan
ders , die zich partij stellen al of niet ten gunste 
van het voorstel. Ons inziens beteekent dit 
niet veel; men mag het publiek bij eene zoo 
ernstige zaak niet opwinden door enkele macht
spreuken cn oppervlakkige beschouwingen. Men 
moet de zaak goed aan alle kanten bekijken en 
zich laten voorlichten door neutrale mannen, 
die met de zoo noedige technische kennis zijn 
toegerust, waarbij andere specialiteiten op het 
gebied van handel en zeevaart kunnen toegevoegd 
worden, in het kort, men vertegenwoordige in 
eene te benoemen commissie alle vakken, die 
met de beantwoording dezer levensvraag in de 
nauwste betrekking staan. 

Wij hopen dat het dagelijksch bestuur en de 
leden van den gemeenteraad zich ernstig en 
kalm met de overweging van bet voorstel zullen 
bezig houden , alvorens in deze eene beslissing 
te nemen. Het zijn millioenen, die weder aan 
de burgerij worden gevraagd, die met goed ge
volg toegepast, wel is waar, goede vruchten 
kunnen dragen, maar in het tegenovergesteld 
geval wellicht verloren zijn, en alsdan den reeds 
zoo ongunstigen toestand der stedelijke kas met 
een rentelast van 2 % a .'t tonnen gouds zullen 
vermeerderen. 

Voorshands willen wij het bij deze algemeene 
beschouwingen laten en ons gevoelen over de 
aanhangige zaak niet uitspreken; wellicht dat 
wij daarvoor later gereede aanleiding vinden. 

In afwachting nu dat men binnen een betrek
kelijk kort tijdsverloop den handel de gelegen
heid zal geven , om vorigen bloei en luister in 
onze stad terug te brengen, beijveren zich maat
schappijen en particulieren, om hier en daar de 
beginselen voor eene nieuwe vergrooting aan te 
geven. Op vele plaatsen langs den zoom der 
stad wordt gebouwd, evenwel nog niet zoo al
gemeen , als wij dat konden wenschen. Hopen 
wij, dat het plan, tot uitbreiding onzer gemeente, 
door onzen ijverigen stads-ingenieur, den heer 
J. O. van Niftrik ontworpen en nu in onderzoek 
bij cene commissie, door den gemeenteraad uit 

haar midden benoemd , spoedig zijn beslag moge 
krijgen en er vele liefhebbers tot bouwen mo
gen gevonden worden. Jammer is het, dat 
de, vooral in den laatsten tijd, opgerichte fa
brieken den lust bij velen zal terughouden, 
want langs den geheelen.; buitenrand der stad is 
bijna geene plek te vinden, die niet bestreken 
wordt door den walgelijken ol' vergiftigden damp 
eener fabriek. Wij scharen ons gaarne onder 
de voorstanders van vrije en onbelemmerde ont
wikkeling der nijverheid, maar zonder die aan 
banden te leggen, moeten de belangen van het 
algemeen toch op den voorgrond worden gesteld. 
Zoo mag eene sodafabriek zeer nuttig zijn en 
goede winsten voor de belanghebbenden opleve
ren , treurig is het echter de gevolgen te zien, 
die zij door hare nabijheid teweegbrengt. Im
mers maakt zij den geheelen omtrek onbewoon
baar; doodt boomen en planten. En zou dit op 
den mensch ook zonder invloed blijven.' 

Neen, naar onze meening moet het fabriek
wezen geconcentreerd en eene plek aangewezen 
worden , waar ze, door de onmiddellijke nabij
heid van gemakkelijke vervoermiddelen, zoo te 
water als te land, eenen gewenschten afzet zijner 
producten kau vinden. 

liet is voor een gemeentebestuur moeielijk, 
misschien onmogelijk, daarin beperkende maat
regelen te stellen, doch voor cene geregelde 
uitbreiding eener gemeente is het hoogst noodig. 

Voor dezen keer zullen wij ons bij deze alge
meene beschouwingen bepalen cn hopen in een 
volgend schrijven eenige bijzonderheden te leveren. 

Amsterdam, 19 Nov. 1867. N . 

Mijnheer de Redacteur 1 

In de laatst verschenen Opmerken komen zeer 
belangrijke uittreksels voor uit het antwoord van 
den minister van Binnenlandsche Zaken aan de 
Tweede Kamer, betreffende bouwkunstige Rijks
zaken , gegeven. 

Het eerste geldt de Gevangenpoort in den Haag, 
die men daar reeds sedert lange jaren in den 
weg waant, en aangeeft dat hij de circulatie 
stremt. 

Ook ons zou de slooping uiet bijzonder aanstaan, 
tenzij die poort — zoo hij in den weg staat — 
op eene andere plaats weer werd neergezet en 
het te bewijzen was, dat de doorgang te nauw 
was voor het gewoon vertier. Buiten de kermis 
en de opening der Kamers hebben wij nooit op 
dat punt ophooping van iiieiischen bespeurd. 
Voor het verkeer van rijtuigen zijn bepalingen te 
maken. Natuurlijk zouden hij slooping de om
liggende huizen moeten worden onteigend, en 
deze, even als de poort, moeten vallen. Datzelfde 
lot zou dan het wezenlijk onsmaakvol gesierde 
ovale sociëteitsgebouw moeten ondergaan. Naar 
wij vernemen, is dat nog niet eens geheel af. 

liet tweede uittreksel heeft betrekking op eene 
zaak van den dag, en spreekt over de tijdelijke 
regeling van het beheer der landsgebouwen. 
Daaruit maken wij op, dat het plan bij dc Hooge 
Regeering si hijnt te bestaan, deze gebrekkige en 
tijdelijke regeling bij het oude te laten, en de 
landsgebouwen,waaronder de gevangenissen, door 
deu Waterstaat te doen onderhouden. Deze mi
nisterieels zienswijze deelen wij niet. 

De minister stelt zich voor de hulp van een 
of meer architecten in te roepen tot het maken 
der ontwerpen voor nieuwe gebouwen. Wij ver
oorloven ons ZExc. te vragen, waarom ook niet 
voor het onderhoud van bestaande rijksgebouwen, 
en zijn van gedachten, dat als de Waterstaat wel 
geschikt is voor het onderhoud te zorgen, hij 
ook in staat moet zijn nieuwe en fraaie gebouwen 
te ontwerpen en op te richten. Hierover zijn 
de gevoelens zeer verdeeld onder de deskundigen. 
Zij, die den Waterstaat niet geschikt achten, om 
op bouwkundig, oudheidkundig en aestetisch terrein 
te treden en het betwijfelen of dat korps hierop 
wel met vrucht cn talent zou wandelen, vinden 
eeu steun te meer iu hetgeen de heer minister van 
Binnenlandsche Zaken aau de Tweede Kamer 
heeft geantwoord, want de minister zal hulp van 
architecten inroepen voor de nieuwe gebouwen, 
terwijl hij de "bestaande aan de zorg van den 
Waterstaat schijnt te willen overlaten. De minis
ter acht den Waterstaat dus niet geschikt of be
kwaam om nieuwe ontwerpen van Rijksgebouwen 
te leveren, zelfs niet om ingrijpende veranderin
gen van bestaande gebouwen te bewerkstelligen, 
en de minister heeft volkomen gelijk, want de 
\\titersluat maakt zijne studie niet van het bur

gerlijk bouwwezen, en ontwerpt wel sluizen, dijken 
en bruggen, maar geene groote gebouwen. Waar 

zouden de heeren van den Waterstaat de bouw
kunst geleerd hebben .' Te Delft, op de vorm
school der Ingenieurs , kan van bouwkundig on
derwijs , tijdens die Rijksinrichting nog academie 
heette, geene quaestie zijn. 

Misschien bij particuliere onderwijzers in de 
bouwkunst of aan academiën ? Wij herinneren 
ons niet, ooit een Ingenieur van den Waterstaat 
aan het ontwerpen van gebouwen te hebben ge
zien , tenzij het was als uitspanning. Wel zijn 
er jongelieden, die te Delft niet al te trouw de 
lessen hebben bijgewoond , zich in bet Buitenland 
of elders op deze of gene bouwkundige school 
min of meer gaan bekwamen, maar die jonge
lieden zijn van onzen tijd, en zullen naar geene 
landsbetrekking bij den Waterstaat gaan dingen, 
omdat de ongelukkige uitslag hunner studiën te 
Delft en elders, nog wel bekend is , en zij hier
over liefst niet meer hooren spreken. Er zijn er 
in den lande, die als souvenir uit Delft, voor 
of achter hunnen overweldigden titel van architect, 
die van Ingenieur voegen, precies alsof ze gere
geld en gedurende voldoenden tijd , aan deze of 
geene buitenlandsche academie, het zure en het 
zoete van het onderwijs in de bouwkunst hadden 
genoten, en te gelijk de wetenschappen, die de 
Ingenieur moet kennen, hadden geleerd. Zelfs 
noemt een enkelen van tijd tot tijd, den naam van 
een der professors als zijn leermeester, die niet 
zelden verklaart, den titularis o/niet te kennen , 
of hein niet te hebben onderwezen. Hoe kan 
men van een zoodanigen apostel nog nota nemen, 
wat de bouwkunst betreft? 

Ons gevoelen is, dat de landsgebouwen , hetzij 
bestaande of nog te stichten, niet behooren bij 
de afdeeling Waterstaat en den Ingenieur. Wel 
de dijken, desluizen, depoldcrwcrken, de brug
gen, de wegen en de verbeteringen aan oude, 
met het graven van nieuwe kanalen. 

Alles wat gebouw is , moet uit den koker van 
de architecten komen, vooral als dat gebouwen 
zijn, die het Rijk sticht voor het geld van het 
volk , cn waarheen dat volk de oogen richt. 

Om die reden alleen vvenschen wij vurig, dat 
het ministerie in Nederland bouwkundige zaken 
voortaan aan bouwkundige mannen zal toever
trouwen, en de waterstaatszaken aan ben, die 
dat vak hebben beoefend. Hunne werkzaamheden 
zijn zoo veelvuldig , dat zij die van de gebouwen 
best missen kunnen. In het Buitenland is men 
dat gevoelen ook toegedaan, en houdt daar het een 
zeer streng van het ander gescheiden. Aan iedere 
specialiteit geeft uien zijn eigen terrein en werk. 
Op die wijze zou ook het Rijks Bouwdeparte
ment anders in te richten en tc verbeteren zijn. 

Inmiddels hebben wij de eer te zijn, 
UEd. Dienstwillige, 

A . 25 Nov. 67. N . B. A H O R N . 

Varia. 
Volkomen waterdicht cement. Chevalier 

te Parijs maakt een cement, dat deu invloed van 
het water volkomen wederstand biedt, uit twee 
deelen fijn cement, 1 deel tot poeder gestooten 
steenkool en I j deelen gebluschte kalk, die door 
elkander gemengd en met water tot een brij ge
maakt moeten worden. De min of meer donkere 
kleur van dit cement zou dc eenige reden zijn 
om de toepassing daarvan eenigszins te beperken. 

i'Breslauer Gewerbe Blatt). 
Merkwaardige vorming van kristallen. Pro

fessor Böttger te Frankfort a /M. , geeft de onder
staande zeer merkwaardige voorschriften tot het 
doen van proeven , ter kristalvorming van som
mige zouten. Men vuile een tamelijk hoogen en 
niet te nauwen glascilinder, met cene oplossing 
van kiezelzure soda of waterglas van 22° Beaumé, 
en werpe succesivelijk in de vloeistof, kleine stuk
jes , van de grootte eener erwt, in water oplos
bare zouten. Na weinige oogenblikken ontwaart 
men in het glas zeer fraai gevormde tak-, blad
en naaldvormige kristallen van allerlei en daar
onder de schoonste kleuren , die zich naast en 
boven elkander plaatsende, in weinige minuten 
als ware het een nUrwald" in miniatuur ople
veren. 

Dc deskundige ziet oogenblikkelijk, dat hier, bij 
de aanraking van de kiezelzure soda of het water
glas niet de in het water geworpene oplosbare 
nietaalzouten, wederkeerige ontbindingen en nieuwe 
verbindingen ontstaan zijn, en zich daaruit onoplos
bare kiezelzure verbindingen vormen, die door 
liet koolzuui gehalte der soda, dat nimmer ge-, 
heel ontbreekt, in de vloeistof worden omboog 
geheven, cn als schoone liguren aaneengroeien. 

De beste metaalzouten voor deze kristal-vege 
tatie zijn: ijzerchlooruur, ijzerchloride, kobalt-
chlooruur, salpeterzure uranium, zwavelzure man
gaan , salpeterzuur koper en koperchloride. Werpt 
men kleine fragmenten van deze metaalzouten 
in de oplossing van waterglas, dan vormen zich 
de schoonst gekleurde kristallen, die, als men 
het glas voor schudden bewaart, maanden en 
jaren kunnen duren. 

Een monitor door handen bewogen, i 
nu door John Ericsson in Amerika voor de Zweed 
sche marine gebouwd geworden. De machine 
wordt door 24 man, met 70 slagen der schroef 
per minuut, zoo licht in beweging gehouden , dat 
het werk voor eiken man niet zwaarder is dan 
het gewone roeien. (Maschinenbatiery 

Beweging door de zon. Bij de Academie van 
Wetenschappen te Parijs is mededeeling gedaan van 
een toestel, dat niets minder zoude doen dan 
eene beweging voortbrengen door middel van de 
zon, zoodat de toestel, onder den invloed der 
zonnestralen, in eene regelmatige beweging komt, 
doch in het donker niet werkt. 

Het beweegbare gedeelte bestaat uit een staafje 
van 20 tot 25 Ned. duimlengte, hetwelk, even
als eene magneetnaald, met het zwaartepunt op de 
punt van eene stift horizontaal geplaatst en zeer 
gemakkelijk te bewegen i s ; het staatje is echter 
geen magneet, maar bestaat voor de helft uit 
week ijzer of' niet gemagnetiseerd staal en voor 
de andere helft uit hout. 

De toestel staat onder eene glazen klok, die 
luchtledig is gemaakt. 

Staat dc toestel in de schaduw, zoo zal het 
staafje zich onregelmatig bewegen, doch gaat 
in zeer geregelde bewegingen over, zoodra 
de toestel aan den invloed van de zon wordt 
blootgesteld. 

Wanneer men des avonds de werking nagaat, 
ziet men hoe het staafje langzamerhand zich 
meer en meer uit den horizontalen stand verwij
dert ; de houten pool wordt tot de aarde aange
trokken en blijft deu geheelen nacht in dezen 
toestand. 

Bij den opgang van de zon, gaat het houten 
einde weder den horizontalen stand aannemen 
en bij het beschijnen door de eerste stralen van 
de zon vangen loodrechte schommelingen aan, 
waarvan de meerdere of mindere spoed van de 
sterkte der stralen afhangt. Wanneer de dag 
zonnig blijft, dan wordt de staalpool door de 
aarde aangetrokken ; bij den ondergang der zon 
gaat het staafje weder in den horizontalen toe
stand over , om spoedig daarop in tegengestelden 
stand, met de houten pool naar de aarde ge
keerd , over te gaan. 

Wanneer deze mededeeling aan gedane proef
nemingen ontleend is , doet ze allereerst aan den 
invloed van aardmagnetisme geloovcn, die ook 
verschillend is bij eiken stand van de zon. 

(Maschinenbauer). 
Papier uit hout. Zeer belangrijke mon

sters papier, uit hout vervaardigd, zijn op de 
tentoonstelling te Parijs ter bezichtiging geweest. 
De uitvinding is niet nieuw, maar de bewerking 
waardoor de vezels zijn verdwenen , dc wijze om 
dc stof te bleeken en tot ccne pap te maken , 
geschikt tot het bereiden van uitmuntend papier, 
is nu voor bet eerst zeer gelukkig geslaagd , en 
de fabrieken, welke iu Frankrijk cn elders in 
werking zijn, fabriceren dagelijks 1000 tot 2000 
en bij sommige tijden tot 10000 ned. ponden 
papierpap van hout, waaruit wit papier vervaar
digd wordt. 

Tot nu was er eene groote moeielijkheid in 
gelegen, om papier van hout te vervaardigen, 
daar dit papier bij bet aannemen van de inkt 
begon te vloeien. 

Straatlocomotieven. Op de laatst gehou-
dene bijeenkomst der Engelsche landbouw ver
eeniging heeft een wedstrijd van locomobilen 
plaats gehad, waaraan de beste Engelsche sto
kers deelnamen. 

Het kolen verbruik is door eene goede construc
tie en zorg bij het stoken buitengewoon vermin
derd geworden. Deze wedstrijd heeft getoond 
dat l y , kilo steenkolen per uur en per paarde-
kracht voldoende zijn; een feit, dat men nog 
kort geleden voor onmogelijk hield. De over
winning bleef aan de locomobile van de >Reading 
Iron Works" niet 1.27 kilo kolen. 

Snelheid van vervoer op de Engelsche 
spoorwegen. De commissie uit de Engelsche 
spoorwegmaatschappijen geeft de navolgende op
gaven van spoorwegstatistiek. 

De treinen doorloopen, het oponthoud daar
onder begrepen : 

In Engeland. In F'rankrijk. 
Engelsche mijlen per uur. 

Exprestreinen 40 25 ii 35 
Sneltreinen 36'/ , 31 
Gewone treinen 18 a 30 16 a 25 
Langzame treinen 19'/^ 18 
In Pruisen rijden de snelste treinen 29 en de 

langzame 17 a 21 mijlen. In België 29 a 35 
en 18 a 23 mijlen; in Oostenrijk 20 a 29 en 
14 a 21 mijlen; in Beieren en aan den Rijn 
24 a 32 en 13 a 24 mijlen ; in Italië 24 a 30 
cn 15 a 24 mijlen. 

Correspondentie 

Aan het verzoek van »een getrouw lezer van 
de Opmerker" zal gevolg gegeven worden. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen 
Maandag, 2 D e c - . 

Ten 12 nre, op het raadhuis te .\1n9terda1n: de levering 
vau de iu de jareu 1868, 1869 en 1870 benoodigde straat
klinkers voor de hcstratiugswerkcii der gemeente. 

Teu 12 ure, uan het timmerhuis te Rotterdam: de le
verantie vau verschillende materialen euz. , ten behoeve vau 
Ie dienst der gcuieeutcwcrkcu. 

D i n e d a g , 3 Dev. 
Teu 12 ure, in het logement Avenarius tc Gcndriugcu : 

het boawen van eene school cn ouderwijzerswouiug tc Gen-
driugcii, cene school cu onderwijzcrswouiug te Uli't en eeue 
sctiooi cn underwijzerswoning te Kttcn. 

Woensdag , 4 Dcc. 
Teu 12 ure, aan het gebouw vau het ministerie vau biu

nenl. zakeu te 's Hage: het opruimen van duiugroud op deu 
hoek van Holland voor dc verbeteriug vau deu waterweg 
vau Rotterdam uaar zee. 

I l iu i i le rd i ig , 5 Dec. 
Ten I I ure, op het raadhuis tc Grootschermcr: het bou

wen vuu eene school cu ouderwijzerswouiug te Driehuizen 
Teu 12 ure, op liet stadhuis te Zaandam: het doen vau 

üenige vernieuwingen cn herstellingen aan, benevens het 
zesjarig onderhoud vau vijf sluizen in deu Lagendijk aan 
de Zaan. 

V r i j d a g , A Dec. 
fen 10 ure, mm het lokaal vau het prov. bestuur te 

Middelburg: herbestediug van het ouderhoud van het huis 
au arrest te Zierikzce, gedurende de jareu J868, 1869 en 1870. 

'I'eu 12 ure, aau het lokaal vau het prov. bestuur te 
Arnhem: verschillende herstelliugeu eu vernieuwingen aan 
het huis van burgerlijke en militaire verzekering aldaar. 

Ten 12 ure, aau het gebouw vau het prov. bestuur te 
Zwolle: bet onderhouden van de rijkswerken in de zeewe
ring vau Drenthe, gedurende dc jaren 1868, 1869 en 18/0. 

Teu 12 ure, aau het gebouw vau het prov. bestuur te 
Arnhem: het driejarig onderhoud van 's lauds rjjawerkeu 
op de rivier den Gcldcrschcu IJssel, met de levering vau al 
de beuoodigde bouwstoffen, van deu laten Januari 1868 tot 
deu tilstcn December 1870, iu twee perceelcu. 

len 12 ure, aau het gebouw van het prov. bestuur te 
Zwolle: het ouderhouden vau de rijs- eu verdere werken op 
deu Usscl en het Gauzendicp, iu dc provincie Ovorijssel, 
gedurende de jaren 1868, 1869 en 1870, in drie nerc. 

Ten 12 ure, aan bet gebouw van het prov. bestuur te 
Zwolle: het iu 1868 onderhouden van 'srijks werken en het 
uitvoeren van oudersebeidene werkeu op het eiland Schokland. 

Z a t e r d a g , 7 Dec. 
Ten 2 ure, aun bet gebouw van het prov. bestuur te 

l'trecht: het ouderhouden van de ryks groote wegen der 
1ste klasse iu dc provincie l'trecht, gedurende de jareu 
1868, 1869 en 1870. 

Ten 2 ure, aan bet gebouw vun het prov. bestuut te 
Utrecht: liet ondcrlioudcu van een gedeelte van den Hol-
laudsclicii IJssel eu dc daartoe behoorende Kijkswaterstaats-
werkeu, gedurende het jaar 1868. 

Teu 2 ure, aau het gebouw vau bet prov. bestuur te 

Utrecht: bet op de diepte houden, schoonmaken en stiijdeu 
vau bet gedeelte der Keltische vaart, gelegen iu de provin
cie Utrecht, gedurende dc jaren 1868, 1869 en 1870. 

M a a n d a g , tt Dcc. 
Teu l l ' j uur, aau het gebouw vau bet prov. bestuur te 
Hage: het ouderhouden gedurende drie jaren vau de 

Hoofden der Marine- of Oude Zeehaven te Hellcvoetsluis, 
Ingaande l Juuttari 1868 eu eindigende : i l December 1870. 

Teu 1 ure, op het raadhuis te Zwolle: het leveren 
vau i 1:1,0110 stuks bekapte kcijeu, eenige kantstukkeu en 
trottoirranden. 

D i n s d a g , 10 Dec. 
Ten 11 ure, op liet raadhuis te Bodegraven: bet onder

houd vau deu straatweg vau Gouda uaar Bodegraven, voor 
deu tijd vau vijf jaren, ingaande deu lsten Januari 1868 
eu eindigende den ttlstcu December 1872, in een perceel. 

Donderdag , 12 Dec. 
Teu 12 ure, in eeu der lokalen vau bet niiuisterie van 

biunenl. zaken te 'sllage: het maken van de aarde- en eenige 
andere .verken voor den spoorweg vau Meppel naai Grouiugeu. 

Teu 2 l / j ure, uan het gebouw van het prov. bestuur te 
Haarlem: bet onderhouden vuu de Itijkszccwcritig benuorden 
Petten, gedurende het jaar 1868. 

V r i j d a g , IS D c c . 

Ten M W ] ure, aau het gebouw van bet pruv. bestuur te 
's liuseb: het maken eu herstelleu vau Krib- cu rijswerken 
tot verbeteriug van bet vaarwater up de rivier de Maas, 
onder de gemeenten l iedel , provincie Gelderland , en Kuge-
leu, provincie Nuurdbrnbaut, 
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Zalurdae; 1 4 Der . 
Ten 1 ure, op den Iienghenhof te Dordrecht: bet maken 

van eeu nieuwen Stadsbooin en het bijbouwen van vijf Wo
ningen aldaar. 

MaandMl . I A Her 
Ten 12 ure , op het raadhuis te Dordrecht: het maken 

van eene vischmarkt. bestaande uit de daartoe behoorende 
gebouwtjes en overdekte marktruimte, grootcndeels uit ijzer 
tc zamen te stellen. 

D o n d e r d a g , 10 Der . 
Ten OX ure, in een der lokalen van het ministerie van 

binnenl. zaken te 's Hage: het maken van borstweringen, 
steen- en kcerinuren op de land hoofden en pijlers, lantaarn
palen met lantaarns, het leveren van stortsteen , het maken 
van afsluitingen en verdere werkeu aan dc brug over dc Lek 
bij Kuilenburg. 

Ten 12 ure . in een der lokalen van het ministerie van 
binnenlandsehe zakeu tc 'sHage: het maken van wachters-
woningen en eeuige andere werken op deu spoorweg van 
Hcerenveen naar Akkrutn. 

Y r i f t l a e , 20 l i e r . 
Ten 12 ure, in een der lokalen van het huis van arrest 

te 's Hage : het onderhoud van het huis van burgerlijke en 
militaire Verzekering aldaar, met de daarbij behoorende 
woningen , gebouwen enz., gedureude drie jaren. 

Zate r r i i t c . 21 Dee. 
Ten 12 ure , in eeu der lokalen van het huis van arrest 

te Rotterdam: het onderhoud van de Gevangenis en het 
Huis van Arrest aldaar, met hetgecu daarbij behoort, ge
durende drie jaren. 

Maandag , 2 » Dcc. 
Ten 12 ure, in een der lokalen van het huis van arrest 

te Leiden: het onderhoud van de Rijksgebouwen enz. , be
hoorende tot het Huis van Arrest genaamd 'sGraveustein al
daar, gedureude drie jaren. 

D l n s d A g , 24 Dec. 
Ten 12 ure, in ecu der lokalen van het Huis van Arrest 

te Woerden: het onderhouden van de Gevangenis voor 
veroordeelde vrouwen aldaar, met hetgeen daarbij behoort, 
gedurende drie jaren. 

Z a t e r d a g , 2*4 Dcc. 
Ten 2 ure, in dc vergaderkamer aan de groote kerk te 

Rotterdam , het bouwen van eene kerk voor de Ned. Herv. 
gemeente aan de Kruiskade aldaar. 

Donderdag , 2 J a n . 
Ten 12 ure, in een der lokalen van het ministerie van 

binnenlandsche zaken te 'sllage: het maken cn leveren van 
vijf-en-tuchtig puutstukken van gegoten ijzer met glasbard 
bovenvlak. 

Ten 12 ure, in een der lokalen van het ministerie van 
binnenlandsche zaken tc 'f Hage: het bouwen van een dub
bele schutsluis aan den mond van het kanaal door Walche
ren met uitwateringsluizcn in de bnitcnvleugels, het maken 
ran den Oosthavciidam en het verrichten van eenige grond
werken bij Veere. 

Ten 12 ure, iu een der lokalen van bet ministerie van 
Binn. Zaken te 'sHage: hetleggeu van den bovenbouw met 
levering van ballast, het maken van afsluitingen cn van 
eenige verdere werken op en nabij het Station te L'trecht. 

Donderdag , 9 J a n . 
Ten 12 ure, in een der lokalen vau het ministerie van 

binnenlandsche zakeu te 's Hage: het bouwen van eeue 
draaierij, eeue smederij en eeue werkplaats voor wagens tc 
Tilburg. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op 1 9 Nor, te '• Botch: het verbrecden en verdiepen van 

een gedeelte van het kanaal dc Dicze in de gemeente 'a Her
togenbosch , van dc as van den spoorweg van Utrecht uaar 
Boxtel tot dijkpaal 11. Dit werk is aangenomen door deu 
heer C . van de V e n , aldaar, voor /'20,ï)üO. 

Op 21 Nor. te Haarlem: het onderhouden van den grind
weg tusschen de brug over de Hoorusche vaart aau den 
Huigendijk en die tc (Treem, uitmakende een gedeelte van 
den grooten weg der 2e klasse van Alkmaar naar Hoorn , 
gedurende de jaren lHfiS , 1869 en 1870. Minste inschrijver 
de heer J . Oldenburg, te Bergen, voor ƒ 1 8 8 5 per jaar. 

Op 22 Nov. te Nijmegen : net inrichten vau ecu gebouw 
bij de kazerne Valkhof, tot huisvesting van troepen , bene
vens het verbeteren van privaten bij de kazerne aldaar; 
waarvan als minste inschrijver aannemer werd dc heer J . 
Tcunisseu , te .Nijmegen, voor ƒ 8 8 8 0 . 

Op 22 Nov. te Middelburg: het driejarig onderhoud van 
al de werken, behoorende tot het kanaal door Zuid-Heveland , 
waarvan aannemer is geworden de heer C . Bolier Cz. te 
Bruinisse , voor dc som vau ƒ 71,800. 

Op 22 Nor. te 's Hosch i "het maken der aardebaan en 
kunstwerken, met het deels begrinden en deels bekliukeren 
van den weg van het Wild ouder Maren door deu polder 
langs Aleni Kesscl en Litli naar het bithsche Veer eu verder 
over deu Maasdijk van Lith en Lithoyen naar deu Litherweg 
op Oss, ter gezamenlijke lengte vun"12986 el. Aangenomen 
door den beer A . van Glabbcek te Breda, voor ƒ 86,289. 

Op 'lil Nov. te 's l lage: het bouwen van een lichtwaeb-
tertwoning, aan het Zuid-einde van het eiland Schokland. 
Daarvoor wareu 6 billetten vuu inschrijving ingekomen, en 
was de minste inschrijving die van deu heer 11. van Veen, 
te Snoek, voor ƒ 8649. 

Op 2 6 Nov. tc Kdam : liet verhoogeu der havendijken tc 
Volendam en het maken van re.nmingwerken en meerpalen 
in die haven. De minste der drie inschrijvers was de heer 
C. Manke voort, te Monnikendam, voor ƒ 7 8 9 5 . 

Op M Nov. te 's Hage: het bouwen vnn cene steenen 
uitwateringsluis bewesten Vlissingen en daarbij behoorende 
werken. Minste inschrijver de heer van Luik te CappeJle, 
voor ƒ 1 8 0 , 7 0 0 . 

Advertentiën. 

/ K é h - - ' J ^ t C \ M E N S r i l , gedurende 8 jaren zuu 
'W*l>/^<A'*w'als Theoretisch in dc Bouwkunde 
w^i-kgujöu'^n van goede Getuigschriften voor
d e -ejjift̂  '"-trekking als Opzichter of 
Teekenaar Hierop reflecterende gelieve men 

, zirh tV JMiretyVcii niet Franco Brieven letter B. 
iü j i rautc i i - Leiisinrigting , Bivicrvischmarkt te 

Sr 

HJ BOUWKUNDIGEN. 

I N S C H R I J V I N G 
OP M A A N D A G DEN 2 DECEMBER 1807 . IN HET 

TIMMERHUIS T E R O T T E R D A M . 

n a a r d e L E V E R A N T I E v a n : 

Tegels, Dakpannen, Kannenbuizen, 
Tras, Portlandsche Cement. Pleister, 
Touwwerk, Teer, Strookdwijlen, Bruin-
werk, Mos, Blokmakerswerk, Borstel-
makerswerk, Groen Laken. Tochtvries, 
Grijs Linnen, Gronddoek, Wollen- en 
Linnen Dwijlen, Afneemdoeken, Paar
denhaar , Gordijnpapier, Grondpapier, 
Wasdoek, Singel, Meubelkoord, Band, 
Gasbranders , Glazen Ballons en Klok
ken , Lampeglazen, Deurplaten. Zeem
vellen , Leder, Patentolie, Petroleum. 
Groene Zeep, Kaarsen , Amerikaan
sche Reuzel, Vet (Roet), Poetskatoen. 
Lampenkatoen , Snuit van Vlas, Zee
gras , Turf, Houtskolen, Bezems. 
Boenders, Manden. Riet, Halfwit en 
groen Glas, IJzer, Staal. Zink. Lood. 
Spijkers, Ijzerwaren, gegoten IJzeren 
Straatberrieranden, Straatsyphons, 
Kolenbakken, Pijlers. Balusters en 
Verwwaren. 

De Voorwaarden van levering liggen in ge
noemd gebouw ter lezing en zijn voor den prijs 
van 25 cents verkrijgbaar bij de W K I I . J'. VAN 
W A E S B E R G E E N ZOON, Boekdrukkers in deu 
Houttuin, wijk 1 1 , n". 104, alwaar tevens de 
in te vullen gezegelde inscbrij vings-biljetten, 
voor den prijs van 21 cents per stuk, te be
komen zijn. 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zwolle, 

zijn voornemens op Maandag den 9 December 1807, 
des namiddags te 1 uur , op het Raadhuisin het 
openbaar aan te besteden : 

Het leveren van 1 1 3 . 0 0 0 stuks be
kapte Keijen, eenige Kantstukken en 
Trottoirranden, voor de dienst der ge
meente Zwolle in den jare 1808. 

De bestekken liggen ter lezing in de voornaam
ste Logementen te Zwolle; tc Amsterdam in HET 
VOSJE cn NIEUWE STADS H E R B E R G ; te Bot
terdam in HET K L E I N E SCHIPPERSHUIS en 
FRANSCHE KOFFU11UIS; tc lil recht iu DE LIG
GENDE O S ; te Arnhem bij HOLTUS. 

De inschrijvingsbilletten moeten 24 uren voor 
de aanbesteding in de bus op het Raadhuis be
zorgd zijn. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den Gemeente 
Architect tc Zwolle. 

Zwolle, den 25 November 1807. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

V A N NAHUIJS. 
L . N . SCHUURMAN, Secret. 

A A N B E S T E D I N G . 
D E BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N 

DORDRECHT, brengen bij deze ter kennisse van 
de belanghebbenden, dat op Maandag den 10 De
cember aanslaande, des middags ten 12 ure, ten 
Raadhuize der Gemeente, zal plaats hebben de 
Aanbesteding van: 

Het BOUWEN van eene VISCHMARKT, 
bestaande uit de daartoe behoorende 
G E B O U W T J E S en O V E R D E K T E 
M A R K T R U I M T E . grootendeels uit 
IJZER te zamen te stellen. 

Het bestek zal ter lezing liggen op de Secre
tarie en hei Bureau der Gemeentewei ken , na den 
3 December a. s., terwijl de aanwijzing in loco 
zal gedaan worden, op Zaturdag den 14 Decem
ber , des voormiddags ten elf ure. 

De Bestekken zijn ter Secretarie verkiijgbaar 
tegen betaling van 50 Cents. 

Dordrecht, den 20 November 1807. 
De Burgemeester cn Wethouders van Dordrecht, 

De Secretaris, He Burgemeester, 
P. V A N DEN BRANDELER. DE RAADT. 

AANBESTEDING. 
GECOMMITTEERDEN IU.II NEDERDUITSCHE 

HERVORMDE G E M E E N T E Ti: BOTTEBDAM heb
ben het voornemen, om op Zaturdag den 28 
December 1807, des namiddags ten 2 ure, aan 
hunne Vergaderkamer aan de Groote kerk, in 
het openbaar aan te besteden : 

Het bouwen van eene NIEUWE K E R K 
voor genoemde gemeente aan de Kruis
kade te Rotterdam. 

Het Bestek en de Teekeningen zullen ter be-
zigtiging liggen van Donderdag den 28 Novem
ber 1807 in een der localcn aau de Groote kerk , 
alwaar dan gelegenheid is tot het overnemen der 
Teekeningen. O p franco aanvragen en legen be
taling van f I zal liet Bestek te bekomen zijn 
aan bet Kerkekanloor aan de Groote kerk te 
Botterdam. 

Inlichtingen worden verstrekt ter plaatse waai
de Teekeningen ter bczigtigiug liggen op de in 
het Bestek bepaalde tijden, door den over dit 
werk gestelden Bouwmeester. 

Zilveren Medaille. Zilveren Medaille. Bronzen Medaille 
18 65 . 1800 . 1867. 

A M S T E R D A M . A M S T E R D A M . P A R I J S . 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
t e A R N H E M . 

Bouwkundige voorworpen van getrok
ken, geperst, gegoten en gedreven 

Zink als: 
Architraven, Balustraden, Kolommen , 

Piëdestals , Dakvensters, Raamroeden enz., 
naar elke teekening van getrokken Zink. 

Kapiteelen, Consolen, Lijstversieringen, 
Dakbekrooningen, Palmetten, Koppen, Ba-
lusters, Rozetten enz. , van gegoten en geperst 
Zink. 

Spitsen, Vazen, Windwijzers , Balusters, 
Bogen, Ballen. Koperen schalen enz. van 
gedreven Zink en Koper. 

Voorts door toepassing van bovengenoemde 
wijze van Fabricatie en derzelver Zamenzetting, 
alle soorten van Bouwkundige voorwerpen en ver
sieringen , als : 

Kerkramen , Bovenlichten , Frontons, 
Balustraden . Varanda's , Koepels enz. enz. 
naar iedere teekening. 

Mede zijn verkrijgbaar: 
Gegolfd Zinken bladen voor Dakbedek

king, in dc breedte gegolfd 1.00 x 1.75 
Ned. F;i naar het Berlijnsche Systeem, a ƒ 1,25 
per 100 Kilo boven de noteering van het gela
mineerde Zink. 

W C R F B U . X , t .l U l t l l / l \ * K O I I E M I l I*. 

VERTINDE METAALBLADEN 
tegen vochtigheid der Muren uit de Fabriek van 

91. K . M A M S I K K K . te C M r i j * . 
II i t > I n i I <-II i l verkrijgbaar bij J A IB U K 
B H U I J UI , Spiegelmakcr van Z . M . d e n 
H o n i n g te A r n h e m , ad /'1 per vierk. el. 
Gchriiikaanwijzing en monsters op franco aan
vragen te bekomen. 

ELECTRO-METALlEkE VERFOLIE. 
Ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren 

van deze V E R F - O L I E , welke algemeen in Frank
rijk in gebruik is, en door verschillende Spoor-
wfg-adioimstr-.itie», zooals door die van Orleans, 
van Lyon , en van den Oostelijkeu spoorweg, 
voor alle Stations-gebouwen, bruggen en wagons 
bij voorkeur gebezigd wordt en in alle opzigten 
voldoet. Het grootste gedeelte van het tentoon-
stellings gebouw te Parijs en de bijgebouwen zijn 
met I I I U T K O t l K T A L l K H K O M K ge
schilderd, en de grootste aannemers gebruiken 
die voor hunne werken. In Engeland, België 
cn hier te lande is de EI.Et 'TRO-METAL1EKE 
OLIE reeds niet goeden uitslag aangewend. 

Alle inlichtingen worden gaarne gegeven en 
bestellingen met spoed uitgevoerd. 

D. J. V A N D E N BRINK. 
A M S T K R I I A M , 00 Amstel (Erwtenmarkt.) 

UUgegev-vif l / Arnhem bij D. A . THIEME.—Hoofdcorrespondentcn L . V A N B A K K E N E S & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER W I E L 

Tweede jaargang. 5°. 49 

ïrrsebijil gerepeld it-dt reu Zalerdif bij 
D . A . T H I E M E te A r n h e m . 

friji per '( minden friueo p. p. /1.6.1. 

7 December 1887. 

Ven dlji.iirnvrt zich i w t era jaargang. 

U i r r l t i t n - i k II -1 n ƒ -.2tl |>tr /rwt-iio regïl 

co ƒ -.45 l i e f t f l *° 

WEEKBLAD voor ARCHITECTED, INGEnEURS, FABRIKANTEN, AAMEMERS & WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A T M G U N D T . f G r z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURGh*, C. J. VAX DOORN, D. GROTHE, J. II LKMMAN, II, LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EYSINGA, H. P. VOGEb. 

B E R I C H T . 

H. H. inteekenaars op den derden jaargang van 
r>De Opmerker ' ontvangen de nog in 1807 ver
schijnende nominees gratis. 

D E U I T G E V E R . 

INGENIEURS VOOR N'EDERLANDSCII INDIE. 

A. E X A M E N . 

In de Staatscourant van 20 en 21 October 1.1. 
wordt bekend gemaakt, dat acht adspirant-inge-
nieurs benoodigd zijn voor den dienst van den 
Waterstaat en 's lands- burgerlijke openbare werken 
in Nederlandsch Indië. 

Belanghebbenden kunnen zich tot cn met ulti
mo November van dit jaar ter mededinging bij 
gezegeld request tot het departement van Kolo
niën melden onder overlegging van eenige stuk
ken , zooals: 

a. een bewijs van zedelijk gedrag, afgegeven 
na daytcckening dezer bekendmaking door Bur
gemeester en Wethouders der gemeente van in
woning van den verzoeker; 

b. een certificaat vun voldoening aan de wet 
op de nationale militie; 

c. eene door eenen bevoegden geneesheer af
gegeven verklaring op zegel, houdende dat de 
verzoeker is van een gezond lichaamsgestel en 
vrij van voor den dienst in .Verf. Indie hinder
lijke gebreken; 

d. bewijzen van bekwaamheid; en 
e. voor zooveel gegadigden het bezitten, Ann 

diploma van civiel ingenieur, verkregen aan eene 
van 's Itijks instellingen. 

He adressanten, voor zooveel zij niet in het 
bezit zijn van een diploma van civiel Ingenieur, 
behooren zich, op nader aan hen op te geven 
tijd en plaats, te onderwerpen aan het examen, 
waarvan het programma hieronder (') wordt 
meegedeeld, af te nemen door eene door den 
Minister van Koloniën tc benoemen commissie. 

Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur ge
geven aan ongehuwden. 

De over te leggen stukken, genoemd bij a, b, 
c en d in de Staatscourant, zijn voor ieder Ne
derlander dezelfde cn duidelijk is aangegeven wat 
men verlangt. 

De bedoeling bij e. is niet duidelijk uit het 
gestelde op te maken. 

Men kan daaruit afleiden, dat de civiel-inge-
nieur in 't bezit van een diploma, geen verge
lijkend examen meer te doen heeft, om als ad-
spirant-ingenieur voor den dienst in Nederlandsch 
Indië te worden benoemd , doch indien dit zoo 
i s , dan mag men vragen: 

Hoe bepaalt men, wanneer de civiel-ingenieur, 
in liet bezit van een diploma, niet aau het examen 
onderworpen is voor dezelfde commissie als een 

(') Zie dat programma iu de Staatscourant van 20 eu 
21 October 1. 1. 

ander belanghebbende, de vergelijkende geschikt
heid, om cene rechtvaardige keuze te doen.' 

Wij nemen aan : eeu civiel-ingenieur met di
ploma is geschikt, doch een ander geëxamineerde 
is ook geschikt bevonden en kan alzoo ook een 
diploma krijgen ; beide personen zijn te gebrui
ken, maar nu ontbreekt de mate van geschikt
heid ; dus , kan de keuze niet met zekerheid recht
vaardig geschieden. 

De billijkheid vordert alzoo: 
Indien er op zeker tijdstip tot het doen van 

benoemingen examen gevorderd wordt, dat al de 
belanghebbenden of adressanten zich, ten blijke 
van hunne meer of mindere geschiktheid moeten 
onderwerpen aan hetzelfde . xamen voor dezelfde 
commissie, die, het spreekt van zelf, eene on
partijdige moet zijn. 

Ons dunkt, hiertegen kan geen billijk bezwaar 
zijn, noch uit het oogpunt van den Staat, noch 
uit dat der belanghebbenden. 

B. 

VERTREK. 

Pas zijn de adressanten voor Indic aangeno
men , om, zooals men dat noemt, als adspirant-
ingenieur ter beschikking te worden gesteld van 
den Gouverneur-Generaal, of de nieuw benoemde 
moet aanstalte maken tot vertrek. 

Is dat goed , vooral met het oog op die inge
nieurs, welke wel goede studiën achter den 
rug hebben, doch weinig ol' geene practisehe 
kennis bezitten? 

Om deze vraag te beantwoorden , moeten we 
den benoemden adspirant-ingenieur op zijne reis 
volgen en zijn eersten werkkring iu Indië meer 
van nabij nagaan. 

Hij vertrekt per koopvaardijschip of' per mai l ; 
met de eerste gelegenheid, die de goedkoopste 
is, blijft hij gemiddeld 100 dagen en met den 
tweeden gemiddeld 37 dagen op reis van Neder
land tot Batavia. 

Vooral met het koopvaardijschip heeft hij veel 
tijd om te werken , doch het feit is , dat meest 
zoo wat niets en het minst technische practisehe 
kennis bestudeerd wordt. 

De mailrcis is tot werken bepaald ongeschikt. 
Lichte lectuur, dat gaat nog. 

Nu komt dc adspirant-ingenieur te Batavia cn 
meldt zich aan bij den Directeur van den Water
staat cn 's Lands Burgerlijke Openbare Werken. 
Nadat bij eenige dagen verlof gekregen heeft, 
die hij bepaald noodig heeft, om zich wat te 
oriënteeren en wat lekker te maken . wordt hij 
gewoonlijk op het hoofdbureau te Weltevreden 
(Batavia) geplaatst, waar zijn werkkring hoofd
zakelijk is : narekenen van ingekomen begrootin
gen , overteekencn van gecorrigeerde projecten, 
somtijds nazien ot de gemaakte ontwerpen slui
ten met de bestaande voorschriften daaromtrent, 
eenig schrijfwerk verrichten enz. — Dit alles 
kau nu zeer nuttig zijn, doch is volstrekt niet 
geschikt, om een ingenieur, die nog zeer zelden 

of nooit op werken geweest is, spoedig degelijke 
practisehe kennis te laten verkrijgen. Na daar 
uu op dat bureau '/» tot soms 1 ii I jaar 
iëderen werkdag 5 a 6 uur te hebben doorge
bracht , wordt de adspirant-ingenieur verplaatst 
en toegevoegd ter assistentie aan een eerst aan-
wezend ingenieur op eene der hoofdplaatsen. Deze 
kan hein geene zelfstandige betrekking geven, 
omdat de geschiktheid daartoe nog niet. aanwezig 
is. Veeltijds is het lot van den adspirant, dat 
hij wéér zijn tijd moet doorbrengen op het bureau. 

Op deze wijze nu kan het gebeuren, dat hij 
2 , 3 , ja meer jaren in Indië is . zonder dat hij 
met eenig in uitvoering zijnde werk is belast 
geweest, en zelfs zonder dat hij eenig werk van 
belang heeft zien uitvoeren. 

En zou het nu goed zijn, nadat de theoretische 
studiën officieel afgedaan zijn , en een aanzienlijk 
tijdperk moet verloopen voor uien aan de dege
lijke practisehe studiën begint.' Immers neen ! 

Bijna ieder jong ingenieur verlangt na vol
brachte theoretische studie met de practijk ken
nis te maken. In dat verlangen mag hij niet 
worden tegengehouden, integendeel, hierin moet 
hij zoo mogelijk worden aangemoedigd; iedere 
waarneming door hem op practised gebied ge
daan, zal dan een indruk nalaten, die nooit 
wordt weggenomen. 

Maar om waarnemingen op practisch gebied 
te doen, moet de jonge ingenieur daartoe de 
gelegenheid verschaft worden. 

N u , hiertoe staat slechts één weg open, en 
die i s , dat men hem practisch werkzaam stelt 
en ilit kan geschieden in Nederland of in Indie. 

Nederland is echter verreweg te verkiezen. 
1". Omdat het minder geld aan het Rijk zal 

kosten. 
2". Omdat de jonge ingenieur veel beter in 

de gelegenheid zal gesteld zijn oin inlichtingen 
te vragen, die hij zoozeer behoeft, wijl in 
Nederland tot controle stellig 3, soms 10 maal 
zooveel toezicht op dc werken is dan in Indië. 

3". Omdat hij in zijn eigen land en gewoon 
aan het klimaat veeltijds meer opgeruimdheid 
bezit en niet zooveel kans heeft aan lusteloosheid 
lijdende te zijn ais waaraan soms de vlijtigste in 
Indië buiten zijn wil tol betaalt. 

4°. Omdat er thans nog meer verschillende 
werken in Nederland voorkomen en vooral ge
makkelijker te bereizen zijn. 

Uit bovenstaande volgt, wij ten sterkste moe
ten afkeuren, dat ingenieurs naar Indië wor
den gezonden , zonder vooral' drie of vier jaar 
practisch werkzaam te zijn geweest bij sluis-, 
brug-, kauaalwerken enz. 

Wij moeten hierbij opmerken, dat het niet 
aangaat te zeggen , n u j a , wat doet het er toe 
of ze 2 ol' 3 jaar later in dc practijk komen; ze 
hebben dan ook den loop der zaken in Indie 
geleerd. 

Men zet dan de bijzaak voorop, om de hoofdzaak 
sterk te benadeelen. 

http://iu.ii
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De hoofdzaak i s , dat er vlijtige , geschikte 
ingenieurs naar Indië gezonden worden. We zijn 
van gevoelen, dat het zelfs nadeelig kan zijn, op 
onervaren leeftijd den loop der zaken in Indië te 
leeren kennen, en dat het veel beter is, dat de 
jonge ingenieur vooraf zich zoo g 1 mogelijk 
practisch bekwaamt: hij zal dan den loop der 
zaken in Indië spoedig genoeg kennen en kunnen 
beoordeelen, dat toch ook niet kwaad zal zijn; 
want het zou wel kunnen gebeuren, wanneer 
men te onervaren den loop der zaken in Indië 
leert, dat men niet het opdoen der technische 
practische kennis niet 2 of 3 jaar achteruit i s , 
maar 4 of 0 en somtijds nog veel meer jaren. 

Utrecht, Nov. 18ü7 . A . v. N . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— De noordelijke toren van den Doin te Keulen 
is nu tot eene hoogte van 172 voet opgetrokken. 
Zoo door voortdurende deelneming in de loterij 
voor den opbouw van den Dom, jaarlijks 200000 
Thaler beschikbaar blijven, is het zeker dat de 
geheele bouw binnen 8 jaren is afgeloopen. 

Dc werkzaamheden tot herstelling van den 
grooten koepel van de kerk van het heilige graf 
te Jeruzalem gaan nu hard vooruit. D e noodige 
materialen voor het opbrengen van den halven 
bol zijn uit Frankrijk getrokken en op de plaats 
van bestemming aangekomen. Men hoopt met dc 
werkzaamheden tegen het aanstaande Paaschfeest 
gereed te zijn. 

— De voorzitter van dc commissie voor den 
opbouw van den Frankfurter dom, die dezen zo
mer gedeeltelijk is afgebrand, zendt aan de Frank
furters in andere landen eene oproeping om bij 
te dragen tot dit werk. liet plan is om de kerk 
geheel in den oorspronkelijken stijl te herstellen 
en de kleine huizen en bijgebouwtjes, die haar 
tot nog toe omgeven, weg te breken. Tot he
den zijn slechts 02O0O II. ontvangen , waardoor 
het uitzicht op de restaurutie zeer gering is. 

— Sedert den 1"*" December is het tarief voor 
het overbrengen van berichten naar Amerika, 
door middel van den telegraafkabel tusschen de 
Iersche en Amerikaansche kusten gewijzigd. Ter
wijl men vroeger voor een bericht van 20 woor
den naar alle plaatsen in Amerika 11!) gulden 
betaalde, zal nu een bericht van 18 woorden, 
te zamen hoogstens 75 letters tellende, met 8 
woorden van hoogstens 25 letters voor het adres, 
van 03 tot 03 gulden kosten naar gelang van 
den afstand tusschen Londen en de plaats van 
bestemming in Amerika. 

— In New-York , evenals in het Westen , be
gint men thans de straten van hout te maken. 
Deze bestrating is bekend onder den naam van 
Nicholson Pavement, zoogenoemd naar den uit
vinder. Het bestaat uit blokken hout op den 
kant gezet en voldoet uitmuntend. Zij wordt op 
dc volgende wijze gemaakt: Eerst wordt de 
straat gelijkgemaakt met eene geringe helling 
aan beide zijden naar dc trottoirs voor de afwa
tering, lie oppervlakte ontvangt dan cene laag 
koolteer en asphalt; hierover worden planken ge
legd , die opnieuw met dezelfde stof bedekt wor 
den en daarop de blokken hout overdwars gezet. 
Die blokken van hard pijnboomenhout zijn 0 
duim breed, 3 duimdik en 15 duim lang. Deze 
worden eveneens eerst in de teer gedoopt en iedere 
rij wordt afgeschoten door eene lat van een 
duim dik te , waardoor men nette en scherpe rijen 
verkrijgt, waarvan de naden, door de hitten ge
vormd, van boven open zijn. Daarop wonlt er 
opnieuw teer overgeworpen cn dit bedekt met 
kiezelzand , dat door middel van een ijzer en een 
stamper in de naden gedreven wordt. Vervol
gens nog een dun laagje kiezelzand en de straat 
is klaar. Het rijden en loopen vormt het geheel 
tot eene sterke, gelijke en veerkrachtige massa 
en tot ontegenzeggelijk eene van de beste be
stratingen in de wereld. 

— Men is voornemens bij het Parlement con
cessie aan tc vrngen tot den aanleg , onder de 
rivier, van eene tunnel tusschen London-bridge en 
den Tower, bestemd voor voetgangers, die even
wel ook met omnibussen van de eene naar dc 
andere zijde zouden worden overgebracht. De 
door Brunei aangelegde tunel, die deels wegens 
te verren afstand van het middelpunt der stad, 
tlecl- \\>-..'.-n- 'le \ e i bazende kosten (1 150,000) 
niet aan het doel heelt beantwoord, is nu aan 
cene siioorwegmaatM-hapjiij alyestaaii. De thans 

beoogde tunnel zal volgens raming slechts £ 10,000 
kosten en 20 pCt. rendeeren. 

— De Lesseps heeft in eene te Nizza gehouden 
vergadering verzekerd , dat de werkzaamheden 
van het Suez-kanaal vóór October 180'J zullen 
voltooid zijn , waartoe tot waarborg strekt de ver
plichting van den aannemer, om voor elke maand 
vertraging 500,000 fr. boete te betalen. Er zal 
nog voor eene waarde van 150 millioen grond te 
verkoopen zijn. 

— Dezer dagen werd een rapport uitgebracht 
betreffende den toestand der spoorwegen in Frank
rijk, waaruit blijkt dat het carhuniseeren van de 
dwarsliggers ten behoeve der spoorwegen, om 
het hout voor bederf te bewaren, volgens het 
stelsel van den heer De Lapparent, directeur van 
scheepsbouw der Fransche marine , steeds krach
tig toeneemt. Zoo worden b. v. op den weg van 
Orleans gemiddeld 250,000 liggers per jaar ge-
carboniseerd, terwijl op den Zuider spoorweg , 
dien der Middcllandsclie Zee, dien vanCbarente, 
dien van Medoc, den Noorderspoorweg op al het 
houtwerk deze bederfwerende bewerking wordt 
toegepast. Tevens wordt gemeld, dat zoowel de 
marine, als de administratie over het telegiaal-
wezen dit stelsel ten krachtigste in toepassing 
brengt cn wordt voorts geconstateerd, dat men 
in Frankrijk zoowel als in Italië en Rusland ei' 
algemeen het nut van erkent. In Algerie alleen 
werden van 1 Apri l lot 30 September dezes juars 
172.005 • voeten hout voor spoorwegen door 
middel va" gasvlammen gecarboniseerd. 

— Over eene uitgestrektheid van bijna veertig 
uren zijn de Fransche en Badensche spoorwegen 
slechts bij Kehl door eene brug over den Rijn 
met elkander verbonden. Men is daarom voor
nemens , eene tweede verbinding tot stand te 
brengen, namelijk tusschen Leopold'shóhe en St.-
Louis. De kosten voor Baden zouden ongeveer 
250.000 guldens bedragen. 

l i 1 N N F, N L A N D. 
' s - G r a v e n h a g e , 2 Dec. Naar wij vernemen, 

hebben de heeren Dr. A. Vrolik en F. 's Jacob 
als leden der Directie van de Maatschappij tot 
exploitatie der staatsspoorwegen hun ontslag in
gezonden. Dientengevolge zal de heer De Brou-
vvere van Hogendorp. oud Belgisch kamerlid 
voor Mechelen, als voorzitter optreden. 

' s - G r a v e n h a g e , 29 Nov. lu de gisteren avond 
gehouden bijeenkomst van cle afdeeling 's-Gra
venhage der Maatschappij tot bevordering der 
bouwkunst, weiden door het bestuurslid, den 
heer M. Henriques l ' iinentel, mededeelingen ge
daan : 1". over eene nieuwe bouwwijze in Amerika 
en 2". over het verplaatsen van huizen. 

Het bestuurslid, de heer Pierson, deed eene 
mededeeling over dc artesische put, die van 
wege het liijk wordt geboord te Goes, bij de 
nieuwe gevangenis aldaar. Het bleek daarbij 
dat de ijzeren buis of schacht thans tot ruim 
150 ellen diepte gebracht i s , doch dat het ver
der zakken nu nioeiolijk wordt , zoodat de druk
king, met den hefboom uitgeoefend, tot 14,750 
pond is opgevoerd moeten worden. 

liet bestuurslid, dc lieer Sarabcr, behandelde 
daarna de vraag: «Welke zijn de afmetingen 
voor een schoollokaal, geschikt voor twee honderd 
leerlingen.' — W e l k e wijze van verwarming en 
luchtverversching is daartoe het doelmatigste 1' 

De heer Tinunerhuns van Abcoude deed mede
deelingen over ventilatie, waarna eene wisse
ling van denkbeelden plaats bad tusschen dien 
heer eu den heer liose, over het ventilatie
systeem van Dr. Van Hecke. Eindelijk kwam in 
behandeling de vraag: «Welke regels moet men 
volgen bij bet afkeuren vau c n gebouw .'" Be
langrijke discussiën werden over deze vraag ge
voerd en door eenige leden hunne ondervinding 
medegedeeld bij bet onderzoek naar den toestand 
van oude gebouwen en naar de oorzaken van 
instorting. Onder deze discussiën kwam het feit 
ter sprake dat ook nieuwe gebouwen , in dezen 
tijd, zoodanig geconstrueerd worden, dat zij iu 
de termen van afkeuring vallen — hoofdzakelijk 
naar aanleiding eener mededeeling dat een nieuw
gebouwd huis aau de Laan vau Meerdervoort 
alhier , dezer dagen was ingestort. Ten slotte 
werd gewezen op bet overladen van pakhuizen 
in verschillen.le steden en welke gevolgen daar
door bij die gebouwen werden waargenomen. 

— Hestonnen van den l"1™ en 2 J c " dezer hebben 
bieren daar groote schade aangericht; het water 
is op vele plaatsen sterk gewassen en de Ameter-
damschc courant deelt ons de volgende standen 
van bet IJ ol buitenwater als volgt mede: 

2 December. 
namiddag :t ure. 39 duim boven Ai 

1 4 v 98 » 9 9 

I 5 9 128 9 9 9 

's avonds 6 1 142 1 9 9 

9 7 » l ü ü » » 9 

| 8 175 I » 

9 » 17'.) « 9 9 

9 10 0 ist; 9 I ii 

9 11 9 '200 9 9 9 

midileinacht 19 9 200 9 9 9 

3 December. 
'a nachts 1 D 212 1) 9 9 

• 2 9 219 )i 9 

9 :* 9 -J-21 9 » 9 

•> i 9 218 9 9 9 

0 5 9 208 9 9 i) 

"s morg. 0 9 206 •< 9 •i 

» 7 9 198 9 9 0 

9 8 9 18.') 9 9 9 

1) 9 9 17!i 9 9 9 

» to » ItU 9 9 '/ 

9 11 9 160 i> 9 » 

's midd. 12 " 144 9 i) <> 

"s oamidd. 1 9 135 9 

9 •j » 126 9 9 

9 :t 9 117 9 9 

9 i 9 10<J t 9 9 

Te Botterdam is des morgens de waterstand 
der Maas zoodanig gerezen dat de buitenstad door 
den vloed overstroomd en de passage een paar 
uren gestremd is geworden. Des avonds volgde 
eene tweede overstrooming, waardoor op som
mige punten der stad dc passage geheel ge
stremd was. 

Te Zwolle is het water met schrikbarend ge
weld naar binnen geloopen en in de Waterstraat 
en aangrenzende straten werden dammen tot kee
ring van het water opgeworpen. 

Uit Mcppel wordt bericht dat de rivieren de 
Aa en de Heest buiten hare oevers getreden en 
de lag.' lauden geïnundeerd zijn. Ook te Vlis
siugen en llergen-op-Zoom heelt de storm meer 
of minder belangrijke schade aangericht en de 
werken van het Noordzee-kanaal hebben belang
rijke schade bekomen. 

A m s t e r d a m . In de laatste vergadering van 
de Amsterdamsche afdeeling der Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst werd eene zeer be
langrijke collectie photographische afbeeldingen van 
gebouwen uit VVeenen, door den heer Leliman 
ter bezichtiging gegeven. Naar aanleiding van 
eene mededeeling uit het Wochenblati ites Ar-
chileklen- Vereins :n llerlin . door den voorzitter, 
betreffende het uitschrijven van prijsvragen, werd 
dit meermalen besproken onderwerp met warmte 
behandeld, en ten slotte besloten eene commissie 
te benoemen, om hierover rapport uit te brengen. 
Dc heeren Gosschalk, Hedeker Bisdom, Van 
lieerde, Laarman en Dc Haan, daartoe aangewe
zen , namen het bun opgedragen mandaat aan. 

— De Amsterdamsche gemeenteraad heeft in 
zijne zitting van j . l . Maandag met 27 tegen 7 
Stemmen verworpen eene voordracht vau Burge
meester en Wethouders tot het verleenen van 
concessie aan den heel- S. J . Graaf van Limburg 
Stiruiu , tc 's-Hage, tot het leggen en exploitee-
reu van eene paardenspoorbaan tusschen dc beide 
spoorwegstations te Amsterdam. 

— De op l.'i November j . I. geschorste buitengewone alge
meene vergadering vun aandeelhouders der Amiterdamsonfl 
Kanaalmaatschappij (zie „De Opmerker'' uu. 4*1 bladz. lw., 
is den 4den December onder presidium vau deu heer S. W. 
«losephos Jirta voortgezet. Zonder discussie uf hoofdelijke 
omvraag werd ccn voorstel der directie goedgekeurd tot ver
andering van art. 13 der statuten en die zinsnede ulsuu te 
lezen. „Het bestuur kiest uit ol buiten ziju midden eeu se
cretaris." 

In de tweede plaats werd eeu vice-president benoemd eu 
als zoodanig gekozen de heer llurgrrs van Kozcuburg, die 
zich hel nemen vun een besluit over cle aanuemiug zijner 
benoeming voorbehield. 

Door deu voorzitter werd ter kcuuis der vergadering ge
bracht een zoo even ingekomen brief vnu 11 eu W., hou
dende ïnciledceliug vau het gisteren genomen raadsbesluit 
nut betrekking tot dc .Maatschappij. Door deu heer Boelen, 
lid der directie, werd eene mededeeling gedaan betreffende 
de schade door den storm eergisteren aan de kannulwcrkeli 
veroorzaakt Ut dit verslag der directie, opgemaakt na eeu 
plaatselijk onderzoek, blijft dat de werktoestelleu aanmer
kelijk beschadigd zijn, doch bet werk zelf betrekkelijk uiet 
veel geleden heeft, althans uiet zoo aanzienlijk als men 
rcrsi dacht. *. oorts bleek cr uit dat dc Fransohe logger, 
gisteren in gevaar verkeerende, voorde havenwerken vuu het 
innaai is komen tc liggen eu de bcmaiiuiug vnn dien bo
dem liet geluk had zich op die werkeu te reddeu. — lu 
antwoord op een vraag van j>rof. Asser, die verjaagde te 
weten of het bericht iu dc dagbladen juist is, volgens het
welk leden der directie j . 1. Zondag te 's-Gravcuhugc met 
twee miuish is ccuc conferentie gehouden hebben, antwoordde 
de voorzitter dut ook hem bedoeld bericht verrust heeft, 
clanr die conferentie uiet is gehoudeu. 

Dc heeren van der .Meiden cu Zillcsen verklaarden, dat 
het iu de gegeven onutandighedeu noodig is, dat de .Maat
schappij middelen berame om zich zelve te helpcu, u u 

medewerking haar onthouden wordt. Eerstgenoemde gaf 
in overweging het oprichten ccner Kauaal-cxploitatie-maat-
schappij, eu verklaarde zich bereid voor haar evenveel in 
te schrijven als hij voor het kanaal heeft ingeschreven. Hij 
verlangt het kanaal cn geeu rente vnu de som. waarvoor 
hij deel genomen heeft. De heer Zilleseu ondersteunde 
krachtig dit advies. en toen dc heer vuu der Meuleu ver
klaarde dat de Maatschappij nog iu niets aau ban verplich
tingen is te kort gekomen, en dc minister van binnenland
sche zaken zelf nog onlangs verklaard heeft dut cr van hel 
doen vervalleu der concessie geene sprake kau zijn , stemde 
de vergadcriug door toejuichingen iu met sprekers argument 
dat, aangezien dc toestand der Maatschappij goed is, dc 
inmenging van anderen (Staat of stade in hare zaken uiet 
vcreischt wordt. — De voorzitter verklaarde dut ele directie 
voor het oogenblik uog niet besloten heeft wat verder ge
schieden Kal, mnnr deu gegeveu vveuk in overweging sa] 
nemen. 

Alvorens de vergadering door den voorzitter gesloten werd, 
betuigde de heer ZtUrsen zijnen dunk anil den voorzitter 
en aan de andere leden der directie alsmede aan commis
sarissen voor deu ijver eu ele onvermoeide zorgen. wnnrmede 
zij de hun toevertrouwde beluugeu steeds blijven beharti
gen. Hij verklaarde dat zijn vertrouwen in hen en iu dc 
zaak volstrekt niet geschokt is. De voorzitter gaf het ver
trouwen der directie tc kennen , dut de .Maatschappij eiok 
de tegenwoordige mocielijkhedcu als zoo vele vroegere zul 
weten tc boveu tc komen. 

B o t t e r d a m . In N°. 40 van He Opmerker is 
op bladz. 165 melding gemaakt van eene inter
pellatie , die door den heer Dekker in den Ge
meenteraad tot Burgemeester eu Wethouders 
werd gericht, naar aanleiding der instorting van 
een pakhuis in de Pelikaanstraat. Als vervolg 
daarop kunnen wij alsnu mededeelen dat in de 
zitting van den gemeenteraad van 21 Novembci j . I. 
een voorstel van hei lid Dekker behandeld werd, 
strekkende om den raad te doen besluiten dat 
de inspecteurs over het bouwen de voorschriften 
hunner instructie niet hadden gevolgd bij den 
bouw van het ingestorte pand in de Pelikaan
straat en dat eene herziening der verordening 
op het bouwen hoogst wenschelijk is. 

Na langdurige discussiën werd het voorstel \ er-
worpen , doch een tegenvoorstel van vijf leden 
aangenomen waarbij de raad verklaarde dat de 
inspecteurs hun plicht hadden gedaan. 

T i l b u r g . 1 Dcc. Naar men verzekert, heelt 
de Maatschappij, welke den spoorweg van Turn
hout naar deze stad heeft aangelegd , concessie 
aangevraagd , om die lijn tol 's-Bosch door te 
leggen, daar de lijn niet verder dan tot hier 
loopende op den duur weinig zou rendeeren , 
doch te 's-Bosch aan de lijn op Utrecht aan-
sluitende, het kortste traject tusschen Amsterdam 
en Parijs zou worden. 

Z a a n d a m . 1 December. Heden morgen is 
er brand ontstaan in de kerk der Doopsgezinde 
gemeente te Oost-Zaandam. Door middel van een 
zestal spuiten is men deu brand spoedig meester 
geworden, doch het inwendige der kerk is nage
noeg geheel uitgebrand. Deze kerk werd in de 
jaren 1800 en 1801 , naar het ontwerp van den 
architect L, J. Immink alhier, gebouwd. 

B e r g e n - o p - Z o o m . Men zegt dat in den dam 
door de Oostei-Scheldc over eene oppervlakte van 
500 ii 000 ellen eene verzakking is gekomen, 
waardoor den aannemer eene belangrijke schade 
zou zijn toegebracht, 

B e e k b e r g e n . I Dcc. Men verzekert, dal 
het Apeldoorn—Dierensche kanaal iu het aan
staande voorjaar voor dc scheepvaart zal worden 
opengesteld. De sprengen in de nabijheid van 
dit dorp zijn bijna afgewerkt. Het werkvolk is 
vanbier vertrokken naar Locneii en Eerbeek, 
ten einde daar eene waterleiding te graven, die 
dienen moet om bet water, dat zich in dc na
bijheid van genoemde dorpen verzamelt, op te 
nemen en naar het kanaal te voeren. 

M e e r k e r k , 20 Nov. Alhier heeft dc heer 
Harkorl , wonende' tc Duisburg in Westpbalen , 
aannemer van de spoorwegbrug te Culemborg 
en Zalt-Boinmel, een stuk weiland gehuurd, om 
daarop de stelling te maken voor den bovenbouw 
der brug te Zalt-Hoiiiniel. Die stelling wordt 
gezegd een reusachtig werk te ziju en geheel 
de brug voor te stellen. Tot het maken daar
van zullen eenige jaren noodig zijn. Verschei
dene Duitschen ziju bezig om door middel van 
de locomotief het hout uit het Zederik-kanaal 
tot op het terrein te slepen. — Eiken dag ko
men groote houtvlotten aan. Ook is men druk 
bezig eeue menage-keet te: bouwen, om 80 i i 00 
Duitsche werklieden , die men eerstdaags hier 
verwacht, van huisvesting te voorzien. 

W o i v e g a , 4 December, in De Opmerker van 
<len 30 November j . 1. komt als bericht uit Mcp
pel voor dat, volgens daar iu omloop zijnde ge
ruchten , de opening van den spoorweg Meppel— 
Heerenveen vertraagd wordt wegens liiianciëele 

aangelegenheden. Welke linanciëele aangelegen
heden hier bedoeld worden, laten wij buiten be
schouwing, omdat wij overtuigd zijn, dat cr 
maar ééne reden i s , die de opening in den weg 
staat , en wel deze, dat de spoorweg niet zijne 
aaiihoorigheden nog niet voltooid is. 

Hoewel de belangrijke aarde- en kunstwerken, 
in deze lijn gelegen, nagenoeg gereed zijn, valt 
er niettemin hier en daar nog vrij wat al' te 
werken , en wordt er voortdurend met kracht 
gearbeid aan het afwerken van het spoor en het 
aanvoeren van ballast, tot welken aanvoer nog 
dagelijks twee locomotieven in beweging ziju. 
Met het bouwen van wachterswoningen, het stel
len van afsluitingen en barrières bij overwegen 
enz. , vordert men goed. De werken zijn over 
het algemeen zoover, dat men bij eenig gunstig 
weder en zonder bijzondere tegenspoeden mag 
verwachten, dat ele lijn tegen Januari aanstaan
de gereed komt. 

I N G E Z O N D E N . 

In den Volksalmanak van 1807, uitgegeven 
door de Maatschappij Tol Sul vun 't Algemeen , 
komt een stukje vooi-op echt bouwkundig gebied, 
dat blijkbaar geschreven is , om de 40,000 leden 
van die nuttige vereeniging wat respect voor 
bouwkunst iu te prenten cn velen zullen het met 
mij prijzen, dat dc liever J. G O S S C H A L K daartoe 
zijnen tijd veil beeft. 

Met de bedoeling namelijk om met leeken 
eens wat over bouwkunst tc praten, is bet stuk 
getiteld : «iels over bouwen met gebakken steen" 
zeer goed gesteld, waarbij eenige houtsneden, 
benevens eenige min of meer schampere uit
drukkingen de leeslust van velen, die het anders 
niet zouden lezen, waarschijnlijk opgewekt zul
len hebben. 

Ofschoon het woord ik nog al eens domineert 
cn er zelfs verscheidene zinnen met dat naam
woordje beginnen (dat trouwens den eenen mensch 
meer dan den ander eigen is) beviel mij de in
houd wel en ik houd mij overtuigd dat menig 
Nut's lid zich daarmede aangenaam verpoosd kan 
hebben. 

lu het slotwoord evenwel worden de heeren 
collega's van den heer G O S S C H A L K in den navol
den zin niet zeer vleiend besproken: 

»Kn als de architecten er zich door genoopt 
voelen , om de oude steden wat vlijtiger te be
studeeren en eerbied te hebben voor 'tgcen 
zij verachtend ouderwetten noemen eu hun voor
deel te doen met het vele voortreffelijke in den 
bouwtrant, onzer voorouders , liever dan de zin
ledige llonkerkraam der Franschen tot model 
te nemen, dan zal ik mijn doel voor bereikt 
houden." 

Dezen volzin volgende , kom ik tot de over
tuiging , dat de schrijver door zijne populaire 
beschouwingen over eeuige soorten van bogen 
en strekken in baksteen (waarbij de uitleg wat 
staand- en kruisverband is , enz. uog al belang
rijk plaats inneemt) vermeent zijne collega's als 
het ware eens in het felle licht te doen zien 
cn te bekeeren : mij dunkt alléén de uitgave 
van oude beslaande gebouwen door cle Maat-
schappij tot bevordering tier Bouwkunst, waar
toe van alle zijden de meest belangelooze mede
werking bestaat en waarvoor, blijkens de korte
lings gehouden tentoonstelling in het Oude-Man
nenhuis nog steeds een rijken voorraad voor
handen i s , logenstraft geheel deze bewering: 
en verder verhaalt hij aan liet publiek , dat de 
architecten (behalve hij zelf) de oude steden 
niet genoeg bestudeeren en geen eerbied hebben 
voor 't geen zij ouderwet ach noemen, welke 
laatste uitdrukking niet zeer duidelijk is , zoo
lang de: schrijver niet tevens verbaalt welke 
gevels of details tc onrechte ouderwelsch of af
keurenswaard worden genoemd , daar de heer 
G O S S C H A L K toch niets zal willen aanbevelen, om
dat het juist oud is. 

Hel lag echter vroeger niet in mijne bedoe
ling op het vorenstaande te wijzen . ware het 
niet dat dc .Yin's leden iu den Volksalmanak 
van 1808 op cene meer stoute manier vergast 
worden door ecu ven-volg, getiteld: Onze Itcden-
tlaagschc wijze can bouwen., vergeleken met die 
van den tijd der renaissance. 

Dat stuk mist geheel den eeuvoiidigeii draad 
van het voorgaande : wal onder «den tijd der 
renaissance'' verstaan moet worden, schijnt hier 

1 geen uitleg te behoeven; doch de heer G O S 

S C H A L K begint met de mededeeling aan de Nut's 
leden dat vele zijner collega's zoo dom zijn, om 
de ornamenten van Liënard voor iets nieuws (e 
houden, terwijl hij (als op eigen boenen staande, 
zekerlijk) zich daardoor niet laat medeslepen. 

De vergelijking van een huis te Bommel uit 
de I5(|e of 16'* eeuw met een nieuw huurhuis 
in de Plantage is als het ware gekozen om (met 
de bijvoeging, dat dit niet uit wangunst of min
achting geschiedt) te kunnen zeggen, dat de 
ontwerper (tevens aannemer) van dit laatste nog 
kort geleden «bescheiden den rijschaaf hanteerde 
en planken groefde naar hartelust." 

De heer G O S S C H A L K vat zijn draad, die hij ten 
vorigen jare zoo noode had laten vallen, dus 
geheel anders op door niet over bouwkunst, 
maar over de personen, die bouwen, te spreken 
cn daarbij als het ware te doen uitkomen, dat 
een man , die dc rijschaaf heeft gehanteerd en 
planken heeft gegroefd, geen goed project zou 
kunnen leveren voor een gebouw als een 
woonhuis. 

Maar de heer G O S S C H A L K begrijpt zelf, wat 
ver gegaan te zijn, door daarop bij wijze van 
pleister op de wond te laten volgen , dat het 
niet onmogelijk is , al is men een eenvoudig 
timmerman ccn open gemoed te houden voor de 
indrukken van het schoone. 

Wellicht echter is deze tirade Kinder tegen 
deu persoon bedoeld geweest, dan wel om het 
daarop volgende zooveel te meer als contrast 
te doen uitkomen , alwaar men leest, dat de 
leermeester van den schrijver, Semper heet en 
tc DresdeifI!! woont, die evenals Schinkel en 
Violet le Due (deze n. 1. ook niet als leermees

ters te verwarren) hun leven lang studceren en 
zwoegen en trachten, om in de heilige cn diep
zinnige bouwkunst door te dringen, terwijl er 
voor ziju gevoel iets stuitends in i s , menschen 
met hen op ééne lijn te zien stellen , die uit de 
krullen opschieten, enz. 

Als wij deze diepzinnige redeneering volgen, 
dan zou een iiicnschiuilcvcn nauwelijks toereikend 
zijn, om een architect te vormen, die volmaakte 
woonhuizen in de Plantage zou bouwen, doch 
wat moeten de leden van het Nut dan wel den
ken van onze architecten , die daarbij tevens op 
jeugdigen leeftijd ingenieur zijn, waartoe toch 
gcruiincn tijd alle aesthetisch gevoel ter zijde 
moet gesteld worden, om dc wiskundige weten
schappen machtig te worden. 

Vraagt men mij nu welk nut het artikel in 
den Volksalmanak van 1808zal hebben, dan zeg 
ik volmondig geen , want elk lid vau 't Nut zal 
bij eenig nadenken moeten zeggen : men verge
lijkt hier goede voorbeelden uit den vroegeren 
tijd niet slechte voorbeelden uit den tegenwoor-
digen en vergeel bovendien het due l , waarvoor 
men schrijft, door een persoon aan de kaak te 
stellen voor het bouwen van woningen, zooals 
er tallooze voorbeelden zijn aan tc wijzen, zoodat 
het tc verwonderen is , dat de redactie van onzen 
Almanak, door de'plaatjes verlokt, hiervoor eene 
plaats heeft willen inruimen. 

Een architect, tevens lid van de Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 

M a a n d a g , « IH 'C 

'feu I I ' j uur, aau het gebouw van bet prov. bestuur te 
'sliuge: het onderhouden gediireude drie jareu van de 
Hoofden der .Murine- uf Oude Zeehaven te Hellevoetsluis , 
ingaande 1 Januari L608 eu eindigende :il December 1870. 

Ten I ure. up lee-t ruadhuis te Zwolle: het levereu 
van 113,000 stuks hekapte kcijeu , eenige- kam-iukken cu 
trottoirranden. 

Hinsetug , 10 l i e r . 

Teu 11 ure, op het raadhuis tc Isudogruveu : bet ouder
houd van ilen straatweg van Gouda naar Bodegraven, voor 
den tijd van vijf jaren , ingaande deu lsteu Januari 18118 
en eindigende den sleten December 1872, iu é c u perceel. 

'feu 12 ure, Jteu raadliuize te Doesborgh: lo. het verbe
teren vuu den weg vun ele Coutrc-csearpe ; 2o. eenige her
stellingswerken uuu de neneden-eohoeiing vun het rechter 
landhoofd aan dc .schipbrug over den EJiael; 8o. het maken 
veen ee-n put eu pomp uuu den hoek lull ele Zaudbergstruut 
e-n Iblllligstccgh. 

VV eee-llsetau , I I l ier . 

Ten I I ure-, teu ruudbuize te Ainsterdum: liet vijfjarig 
onderhond vuu den wute-rmolcu vuu den Over-Ainstelscheu 
polder, slaande linhij Zeeburg, benevens der drie bruggen 
eu bijtjchoorelldc werken. 
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tc rekenen 
1 December 

Donderdag , 12 Wee. 
Teu 11 ure, iu een der lokalen vau het ministerie vau 

biunenl. zaken te 'sHage: het waken vau de aarde- eu ccuige 
andere Airken voor deu spoorweg van Meppel uaui Groningen. 

Ten 2 ' , 2 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Haarlem: het ouderhouden van de Kijkszeeweriug beuuorden 
Petten , gedureude het jaar 18G8. 

Ten 1'/, ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Haarlem i het ouderhouden over de jaren 18fi8 tot cn met 
1870 der rijks zeeweringen op het eilaud Texel. 

V r i j d M j r , 13 llee. 
Ten 10 ure, aan het gebouw van liet prov. bestuur te 

Middelburg \ bet aanleggeu eu ouderhouden van werken op 
het strand aan de Oude Hoeve, aan de Noord westzijde van 
Schouwen, met de levering vnu al de duurtoe vereischte 
bouwstoll'eii eu arbeidsloonen. 

Ten 10 ure , aau het gebouw van het prov. bestuur tc 
Middelburg: het doen van eenige vernieuwingen aan en het 
ouderhcud"\au de havenwerken te Brcskcn-, gedurende het 
jaar 1868, met de levering van al de daartoe gevorderde 
bouwstoffen. 

Teu I O ure, aau het gebouw van het prov. bestuur te 
's Bosch: het ouderhouden van de provinciale wegen iu 
Noord-Brabant, gedurende het tijdvak van 1 Januari 18G8 
tut cu met deu JJlsteu December 1870, in 43 perceelen. 

Ten 1 0 ure, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Middelburg: het driejarig onderhoud vau het gebouw van 
de rijks hoogerc burgerschool te Middelburg, 
van deu U'eu Jauuari l b ö 8 tul eu met den : 
1870. 

Ten IO ure, aau het gebuuw van het pruv. bestuur tc 
Middelburg: het herstellen en underhoudcu van 's rijks zee
weringen enz. tc Vlissingen eu Veere, gedureude dc jaren 
1868,^1860 eu I87U, eu zulks iu twee perccelen vnu aan
besteding. 

Ten 1 0 ure, aan het pruv. bestuur te Middelburg: het 
jagen der schepen, vaartuigen, vlotten enz. doorliet Zuid-
Bcvclaudsrh kanaal, met inbegrip van de voorhavens der 
schutsluizen te llanswccrt cu te Wcmeldiugc, gedureude zes 
iaar, aanvangende den lsteu Januari lHu'Sen eindigende den 
laatsten December 1873. 

Ten 10' ,« ure, aau het gebouw vuu het pruv. bestuur tc 
's Bosch : het maken en herstellen van krib- cu rijswerken 
tot verbeteriug vau het vaarwater up de rivier de Maas , 
ouder de gemeenten Hedel, provincie Gelderland, eu Enge
len, provincie Noordbrabant 

Teu 12 ure , aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Zwolle: het aanleggen vau een bleeslaag met bijbehoorend 
pakwerk, aau te leggen tut verbetering vau de rivier den 
Ussc l , tusschcu de peüraaieu CIX eu C X I . 

Z a l u n l a g , 1 4 Her. 
Ten 11 ure , iu het Hotel de .'Europe te Utrecht: het ver

ruimen van den Krommen Kijn tusschcu Wijk hij Duurstede 
en kothen. 

Ten 1 ure, op den Lengheuhof te Dordrecht: bet maken 
Tan een nieuwen Stadsbuoin en het bijbouwen van vijf Wo
ningen aldaar. 

Ten 1 ure, ten stadhuize te L'trecht; het makeu van een 
riool, bestrating eu trottoir in dc nieuw uan te leggen straat 
aan den Cutunrijue singel. 

MauiidRK» l t t Her 
Ten 12 ure , up het raadhuii te Dordrecht: het maken 

vau eeue vischmarkt, bestaande uit dc daartoe behoorende 
gebouwtjes eu overdekte marktruiinte, grooteudeels uit ijzer 
te zameu tc stellen. 

I l l i i t tdag, 17 Dee. 
Ten 12 uur, aan het ministerie van marine te 's Hage: 

het makeu en stellen vau een ijzeren l.ichtupstaiid met ko
peren lautaaru en ijzeren hek, benevens het maken der 
daarvuur uuodige fuudeeriugeu voor een oeverlicht tc Wil
lemstad. 

D o n d e r d a g , IU Dec. 
Ten H ' a ure, in het gebuuw van het prov. bestuur te 

's Hage : Perceel I. Het makeu der gebuuwen tot plaatsing 
vau het Stoomwerktuig, de ketels cu de pompen eu de uit
voering der bijbehcureiide werken voor het lieiieden-stouui-
gcmaal met ceutrifagaalpumpeu , iudu gemeente Nieuwcrkerk 
aan den IJssel. Perceel 11. Het maken der gebouwen tot 
plaatsing van het stoom werk tuig, de ketels cn de pompen 
en de uitvoering der bijbehoorende werken voor hetUenedeu-
s toüu igeu iaa lnntceutr i fugaa lpo inpe i i . inde gemecute kralingeu. 
Perceel l i l . Het maken van de Vijzelopleiders en het ge
bouw voor het Bcnedeu-stoomgemaal met vijzels cn verder 
bijbehuurende werken, in de gemeente Capelle aau deu IJssel. 

Ten 12 ure, in een der lokalen vau het ministerie van 
binnen! zakeu te 'sl lage: het maken vau borstweringen, 
steen- en keermuren op dc landhoofdeu en pijlers, lantaarn
palen met lantaarns, bet leveren van stortsteen, het maken 
van afsluitingen en verdere werken auu de brug over de Lek 
bij Kuilt ubnrg. 

Ten 12 ure, iu eeu der lokalen tan het ministerie van 
binnenlandsche zakeu te 'sl lage: het maken van wachters-
woningen eu eeuige andere werkeu op den spuorweg van 
Heerenveen naar Akkruin. 

Teu l ' / j uur, aau het lokaal vau het prov. bestuur te 
Haarlem: het onderhouden gedurende dc jaren 1868, 1869 
en lb?(i van de werken der Kijkszechaveii vau het Nieuwe Diep. 

V r i j d a g , 20 Dcc. 
Ten 12 ure, iu eeu der lokalen van het huis van arrest 

te 's Dage : het ouderhoud vun het huis vau burgerlijke cn 
inirrt*ire Verzekering aldaar, met de daarbij behuoreude 
woujifgerl • gebouwen enz., gedurende drie jaren. 

Zaterdag , 21 Dee. 
Ten iJSrUre, iu ecu der lokalen vau het huis van arrest 

te Koti.rtbim: bet uiiderhuud van de Gevangenis cu het 
Huis van unrest aldaar, met hetgeen daarbij be huurt, ge
dureude djie/jareti. 

\ / - • \ y Ma and «ff, 2 3 Dcc. 
'i 'Aj^ti ure , up het raadhuis tc Amsterdam: lo. het buu-
wen eener openbare htirgersihuul met lokaal vour dc gym
nastiek en eene ouderwijzer.-wuuing, up het terrein van de 
vyunualige Mouterij dc Gi<r, op de kattenburgergracht j 
ï t j i l a t buurtten eener openbare armenschool niet lokual vuur 
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eeue undcrvwjzerswuning , op dc Schans 
tra at. 

Ten 11 ure, iu eeu der lokaleu van het huis van arrest 
te Leiden: het onderhoud van de Rijksgebouwen enz., be-
hoorcude tot het Huis van Arrest genaamd 'sGravcnsteiu al
daar, gedureude drie jareu. 

D l i m d a g , 24 Der . 
Ten 12 ure, in ecu der loknlen van het Huis van Arrest 

tc Woerden: het ouderhoudeu van dc Gevangenis voor 
veroordeelde vrouwen aldaar, met betgeen daarbij behoort, 
gedurende drie jaren. 

Z a t e r d a g , 2 » Dec. 
Ten 2 ure, iu de vergaderkamer aan de groote kerk te 

Rotterdam , het houwen van eeue kerk voor dc Ned. Herv. 
gemeente aan de Kruiskade aldaar. 

Donderdag , 2 J a n . 
Ten 12 ure, iu een der lokalen van het ministerie van 

binnenlandsche zaken te 'sllage: het maken cu leveren van 
vijf-en-tachtig puutstukken vau geguten ijzer met glashard 
bovenvlak. 

Teu 12 ure, in eeu der lokalen van het ministerie van 
binnenlandsche zaken te 'sHage: het bouwen van een dub
bele schutsluis aan deu inuml van het kanaal duur Walche
ren nut uitvvateriiigsluizeii in de buitiuvleugels, Int makeu 
van deu Oosthuvendain cn het verrichten vau eeuige grond
werken bij Veere. 

Teu 12 ure, iu een der lokaleu van het ministerie van 
Binn. Zaken te 'sHage: het leggen van den bovenbouw met 
leveriug vau ballast, het maken van afsluitingen cu van 
eenige verdere werken up cn nabij het Statiuu te Utrecht. 

Donderdag , O J a n . 
Teu 12 ure, iu een der lokalen van het ministerie vau 

binnenlandsche zaken te 'sHage: het bouwen van eene 
draaierij, eene smederij eu eeue werkplaats voor wagens tc 
Tilburg. 

Woensdag , .1 l e h r . 
Teu 12 ure, t.-n raadhuize te Arnhem: het reinigen eu 

schoonhouden vau de gemeente vuur deu tijd van 3 uf 6 
6 jaren, iu-tc gaan 1 Juli 1868. 

A f l o o p v a n a a n b e s t e d i n g e n . 

u p uw Nov. te Arnhem: het onderhonden van de moge-
naamde verspreide landsbruggcn eu duikers iu dj provincie 
Gelderland, vau 1 Jauuari 1868 tut 81 December 1870. 
Minste inschrijver dc heer E . van Berden te Aalten vuur 
ƒ2108. 

Up 211 Nov. te 's Hage: de aanleg eener telegraaflijn, 
gedeeltelijk met vier cu gedeeltelijk met twee draden, langs 
deu Slaatsspourweg tusschen Meppel en Heerenveen, en vau 
dc geleidingen die tut verbinding moeten dienen vau deze 
lijn met 'srtijka telegraaf kantoren te Meppel, Steenwnk en 
lleercnvecii. Daarvuur waren 11 biljetten vau inschrijving 
ingekomen, eu was de minste inschrijving die van deu lieer 
B . G . van D a m , te Rotterdam, vuur ƒ2469. 

Up 2D Nov. tc Middelburg : het leggen van een dijk met 
bijbehoorende werken, bij het dorp Stavenissc, behuoreude 
tut de werken der calamitcusc polders. Daarvan is aannemer 
gewordende heer H . Hingelberg, te Ditiveudijke . voor ƒ6700. 

U p 2*è Nov. tc Zwolle: het onderhond van het Mcppclcr-
tliep en bijbehuoreude werkeu, tusschcu de Galgen kampbrug 
bij Meppel en de Staphorster schutsluis tc Zwartsluis, iu dc 
provinciën Drenthe eu Uverijssel, van af 1 Jan. 1868 tut 
en met 31 Dcc. 1870. Aangenomen dour de heeren S. II. 
v. d. Veen te Meppel eu W. Lubberink tc de Wijk vuur 
ƒ12,067. 

Up 3 0 Nov. te Abbeiibruek: het herbouwen van dc on-
dcrwijzeiswuuing, benevens het aanbrengen van verbeteringen 
aan het schuuïgebouw aldaar. Minste inschrijver de heer 
L , van den Hoonaard te Abbeubroek, voor ƒ 8436. 

Op 3 0 Nov. te Utrecht: het aanleggen van rijswerkeu 
ter verbetering van de rivier de Lek under de gemeente 
Schalkwijk, pruviucic Utrecht. Daarvan is aannemer ge
worden de heer G . J . M o l , te Culeuburg, vour ƒ 8 2 8 7 . 

Up 3 Dee. te Geudriiigen : het bouweu van drie scholen 
en drie onderwijzerswoningen reap, tc Gendriugen , Lif t en 
Kttcn. De minste der 12 inschrijvers was de heer A. F . L . 
Bruil Traauhucr tc Terburgh vour ƒ 39,888. Dc huugste 
was G . J . Wietjes te Huisseu voor / ' 68,000. Het werk was 
begrout op ƒ 4 3 , 7 0 0 . 

Advertentiën. 

A A N B E S T E D I N G . 
D E BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N 

DORDRECHT, brengen bij deze ter kennisse van 
de belanghebbenden, dat op Maandag den 10 De
cember aanstaande,'des middags ten 12 ure, ten 
Raadhuize der Gemeente, zal plaats hebben de 
Aanbesteding van: 

Het BOUWEN van eene VISCHMARKT, 
bestaande uit de daartoe behoorende 
G E B O U W T J E S en O V E R D E K T E 
M A R K T R U I M T E , grootendeels uit 
IJZER te zamen te stellen. 

Het bestek zal ter lezing liggen op de Secre
tarie en het Bureau der Gemeentewerken , na den 
3 December a. s., terwijl de aanwijzing in loco 
zal gedaan worden, op Zaturdag den 14 Decem
ber, des voormiddags ten elf ure. 

De Bestekken zijn ter Secretarie verkrijgbaar 
tegen betaling van 50 Cents. 

Dordrecht, den ' i l l November 1807. 
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 

De Secretaris , De Burgemeester, 
1'. V A N DEN B R A N D E L E R . DE RAADT. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS D E R G E 

M E E N T E AMSTERDAM zullen op Maandag 
den 23«"'" December 1867, des middags ten 12 
ure, op het Raadhuis, in het openbaar en bij 
enkele inschrijving aanbesteden : 

1". het bouwen eener OPENBARE 
BURGERSCHOOL met lokaal voor 
de GYMNASTIEK en eene ON
DERWIJZERSWONING, op het 
terrein van de voormalige Mouterij 
de Gier, op de K a t t e n b u r g e r 
g r a c h t . 

2". het bouwen eener OPENBARE 
ARMENSCHOOL met lokaal voor 
de GYMNASTIEK en eene ON
DERWIJZE HSWONING. op de 
S c h a n s over de Westerstraat . 

Beide met de leveling vun alle daartoe noo
dige materialen. 

De voorwaarden dezer aanbestedingen zijn te ver
krijgen ter Drukkerij 'lezer gemeente, en liggen 
voorts ter lezing in een der localen van de Se
cretarie (afdeeling Publieke Werken) op het 
Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan den Timmertuin der Gemeente, op het Bu
reau van den Heer Architect B. D E GREEF Jz., 
des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Burgemeester en 
Wethouders voornoemd, 

F O C K . 
De Secretaris, 

C. E . VAILLANT. 

A M S T E R D A M , 

December 1867. 

B E C K E R &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , h o e k m e e t - en andere i n s t r u m e n 

t e n voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , D E N A A N L E G 

V A N S P O O R W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

VERTINDE METAALBLADEN 
tegen vochtigheid der Muren uit de Fabriek van 

'I. K. l a . t S S I K H K , te I»nr i> . 
i i i t M I i i i t <• i i i l verkrijgbaar bij J \ \ O K 
II K I IJ \ . Spiegelmaker van '/,. M . den 
h o n i n g te Anil ir in, ad f\ per vierk. el. 
Gebruikaanwijzing en monsters op franco aan
vragen te bekomen. 

Bij MARTTNUS NIJHOFF, te 's Gravenhage, en 
D. A. T H I E M E , te Arnhem, ziet het licht: 

H E T I J Z E R , 

meer bepaaldelijk beschouwd als grondstof, be
stemd tot vervaardiging van vuurmonden door 

%. K. II K | T II K II. 
Kapitein der Artillerie. 

Uitgegeven op last van het Departement van Oorlog. 
Roy. 8vo. 96 blz. Met 5 platen. Prijs ƒ 1 . 2 0 . 

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

Z A K B O E K J E 

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

SPOORWEGREIZIGERS. 
INHOUD: 1". Wet houdende bepalingen om

trent het geruik der spoorwegen. — 2". Kon. 
besluit, houdende de instelling van den Raad 
van Toezicht. — 8». Kon. besluit, houdende vast
stelling van een algemeen reglement op de spoor
wegdiensten. 

F r i j n ƒ - S 3 . 

Tweede jaargang. If0. 50 

Vvrscbijal gerciteld icdrrrD /itirdig bij 
II. A . T H I E M E le A r n h e m . 

PtUs per •'! •asaésl franco p. i , ƒ 1.19, 

14 December 1867. 

feu attbDBrirt ucb IMI eea j i i rp ig . 
MtrrteDlieD Usteo / - , M |iei itetoaeu regel 

Hl f - . I J tuur uttel eu eeu .\" 

I I K R I C H T. 

Abonnementen op den derden jaargang (1868) 
van «De Opmerker" worden hij alle boekhandela
ren en postdirecteuren aangenomen. 11.11. ïnteeke-
naren op den tierden jaargang ontvangen de nog 
iu 1867 verschijnende nominees gratis. 

D E U I T G E V E R . 

Arnhem by D. A. THIEME.—Hoofdcorrespondenten L . VAN B A K K E N E S & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

DE HOUTWORM. 

n sommige meubelstukken van onze huiskamer, 
• wel in den leuningstoel . waarin sedert tal 

van jaren het hoofd van ons gezin zijne rust heelt 
genomen, als in de tafel, die wij nog maar eene 
poos geleden, misschien tot spotprijs, in een 
meubelluagazijn gekocht hebben . ontdekken wij 
tot niet geringe spijt kleine ronde gaatjes, ter 
grootte van eeu speldeknop; kleine hoopjes geel
achtig poeder bedekken die openingen , en zoo 
het doodstil om ons heen is . hooren wij in het 
hout dier meubelstukken een eigenaardig ge
kraak. 

Om kort te gaan , wij hebben met een vijand 
te doen , die minder om zijne grootte . dan om 
zijne talrijkheid gevreesd is ; men is dan gewoon 
te zeggen: ode worm is in het hout." 

Hoe komen echter die wonnen in het hout 
In de maand Juni ziet men op bet hout kleine, 

bijna ronde, lichtbruin gekleurde kevertjes iond-
loopen , meestal paarsgewijze, een mannetje en 
eeu wijfje; zij scheppen er vermaak i n , eens iu 
den zonneschijn rond te lladderen, eu houden 
zich alsof zij dood zi jn, zoodra zij in hunne vlucht 
worden tegengehouden. 

De tijd , om eieren te leggen, is voor hel wijfje 
gekomen, maar daar bet haar uiet vergund i s . 
hare jongen groot te brengen, leert de moeder
lijke zorg haar, om de eieren zoo dicht mogelijk 
op het hout, en wel op zulke plaatsen die, al
hoewel voor ons oog onzichtbaar, eenigszins aan
getast zijn, neder te leggen. 

Niet lang hierna, stervende oude dieren. Zoo-
dra echter de wonnen uit de eieren gekropen 
zijn, weten z i j , alhoewel miscroscopisch klein, 
door middel van twee harde tandjes, in het hout 
te komen en het, evenals de mol een grasperk, 
in alle richtingen , waar niet de gezonde hout-
deden hen een te harden weerstand bieden . le 
doorkruisen. 

Zulke gangen vindt men ook somwijlen buiten 
onder de schors van zieke ol' door ouderdom 
verzwakte boomen. 

Zoo leiden deze wormen, zonder het daglicht 
te aanschouwen, een nachtelijk leven, totdat 
zij pop worden, en dan na weinig weken reeds 
als kever te voorschijn treden , om iu deze ge
daante , iu het rijk des lichts, nadat zij hunne 
duistere geboorteplaats ontvlucht zijn, ook van 
hun kant het werk der voeding eu voortteeliiig 
te vervullen. 

Widke is de beste wijze van oorlog voeren 
tegen dezen vijand .' 

Als antwoord op deze vraag outleeneii wij aan 
een , in het Mechanics Journal voorkomend ver
slag , eener mei dat doel iu Engeland samenge
stelde commissie het volgende: 

Het insect, 't welk zoo vaak onze meubelen 
en andere houtwerken in alle mogelijke richtin
gen doorboort, behoort tot het geslacht Anobium, 
eu is dezelfde soort, die ook in de bibliotheken 
zoo gevreesd wordt. In de Bodleian bibliotheek 
heelt dit insect vroeger groote schade aangericht, 
totdat men zich daarvoor wist tc behoeden dooi
de reeds aangetaste boeken in glazen kasten te 
sluiten, iu welke men schalen met bensine neer
gezet had. 

Het insect kan de reuk der bensine niet ver
dragen; en zoodra zijn de boekeu er niet mede 
doortrokken, ol' de insecten sterven, terwijl uit 
de aanwezige eieren geene wormen te voorschijn 
komen , waaidoor het insect in de aldus behan
delde boeken niet weder terugkomt. 

Meubelen en andere houtwerken, reeds aange
tast zijnde, worden in eeue afgeslotene ruimte 
gebracht, iu welke men eeue zekere hoeveelheid 
bensine door de zonnewarmte laat verdampen. On
middellijk na het verdampen der neergezette hoe
veelheid, moet een nieuwen voorraad aangebracht 
worden, totdat men door de aanwezigheid van 
een groot aantal doode insecten lot de overtui
ging is gekomen, dat bid doel bereikt is ; hiertoe 
zijn eenige weken, soms maanden noodig, doch 
men behoudt dan met weinig kosten somwijlen 
kostbare meubelstukken. 

Men heeft in plaats van bensine ook creosoot
olie, karbolzuur eu chloroform aangewend, doch 
met minder goed gevolg. 

Na het CÖnstateeren dezer daadzaken , scheen 
het niet onbelangrijk, om een middel te vinden , 
waardoor nieti nieuwe houtwerken zoodanig kan 
beschutten, dat aan deu houtworm het binnen
dringen wordt belet. 

Gemelde commissie heeft voorgeslagen, de voor
werpen met eene dunne laag lijm te bedekken , 
omdat de ervaring heeft geleerd, dat de hout
worm alleen plantaardig voedsel nuttigt, en alle 
stollen van dierlijken oorsprong en dus ook de 
l i jm. onaangeroerd laat: het bijvoegen van kwik-
zilver-chlorid verhoogt de uitwerking. 

Ter herstelling van oude meubelen, die zooda
nig door den houtworm aangetast ziju, dat zij uil 
elkander dreigen te vallen, geeft de commissie 
het volgende aan de hand: 

De afzonderlijke deelen der bijna uil elkander 
vallende voorwerpen worden in eeue oplossing 
van kwikzilver-chlorid iu water gedrenkt , en 
nadat bij wederopdroging al de insecten gedood 
zijn , met eene sterke lijm- en barsoplossing be
handeld , om zoodoende de door de wormen ge
maakte kanaaltjes op te vullen , en het geheel 
een meerderen samenhang te geven. 

U i ' zoodanig behandelde stukken worden dan 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Ten gevolge van eeue verzakking van 1V; voet 
iu de spoorwegbrug bij Giinzburg is het verkeer 
gestremd; aau de herstelling wordt onafgebroken 
voortgewerkt. 

— Van de 320,663 werklieden, die in de tal
rijke kolengi'ooven van Engeland, gedurende 1866, 
een middel van bestaan vonden, stierven 1184 
man ten gevolge van ongelukken, dat is ,"i00 
meer dan in het jaar te voren. In de laatste 
tien jaren verloren 9916 man het leven in de 
mijnen, waarvan 20,2 procent ten gevolge van 
ontploffingen. 

— De l'ortugeesche regeering heeft den Engel-
schen ingenieur Rose bij contract het leggen van 
eenen onderzeescheii kabel van Lissabon naar Gi 
braltar opgedragen. 

— Her Majesty's theatre te Londen is. gelijk per 
telegraaf gemeld i s , Vrijdag geheel afgebrand. 
Ziehier de bijzonderheden : 

Kwart voor elven ongeveer zagen de voorbij
gangers in l la j inaiket , l 'all-Mall en Regent-street 
de vlammen slaan uit het dak van het gebouw. 
Er was dien avond geene voorstelling. Men spoedde 
zich naar deu ingang , doch de portier wist nog 
van niets. Men had geen lijd gehad om hem te 
waarschuwen. Op 't tooneel, zegt uien , had men 
'teerst braud bemerkt, doch reeds te laat. Men 
had di' slangen , die iu verband stonden met 
groote waterbakken boven in liet gebouw, trach
ten in werking te brengen, doch gelijk blijkt, 
zonder veel goed gevolg. Waarschijnlijk waren 
de waterbakken niet goed gevuld. Onder 't too
neel bevond zich eeue bergplaats voor oude ma
chinerie!) , schennen en costumes, die eenmaal 
in brand geraakt, vreeselijk opvlamden. Zooveel 
is zekei , dat reeds te elf uur , voordat nog 
eenige spuit kon aanwezig zijn, het zuidelijk ge
deelte in vollen vlam stond. De stoomspuiten 
werkten uitstekend , de spuitgasten vatten groo
tendeels post op de kolonuade voor het gebouw, 
en deden al het mogelijke om den brand , die 
zich weldra ook aan de aangrenzende huizen mee
deelde, te blusschen. De toegestroomde menigte 
was ontzettend groot. Eenige afdeelingen niili-

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AMNEÏÏERS&WERKBAZEN. 
T J i t y e « e v < ; i i o n d e r ï - o d a o t i e v a u F . VV . V A N G E N D T JGS-z. 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0E8BUKGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHË, J. II. I,i:LI>1 \N. II. hINSE, 8. B. W. R00R11A VAN EÏSINÖA, II. P. VOGEh. 

weder voorzichtig en losjes verbonden, iets, dat 
voor liefhebbers van oudheden ook meer dan ge
noeg is. 

Zijn de houtwerken beschilderd . dau gaat de 
verf bij deze behandeling verloren , daar men 
nog geen middel gevonden heeft , dat het insect 
vernietigt, doch de verven niet aangrijpt: ben
sine zou dan nog het beste middel zijn , doch de 
werking hiervan is van minder beteekenis, wan
neer het houtwerk in den hoogsten graad door de 
wormen is aangetast. 

Groningen, .1. J. LtV- — 
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taiien met de bajonet 0]>'t geweer, moesten ont
boden worden oin de straten te ontruimen. Om
streeks twaalf uur viel het dak in , en rees luid
den uit bet gebouw eene zuil van wit-beblere 
vlammen, waaruit brandende vonken van ver
schillende grootte opwaaiden voor den vrij hevi-
gen noord-oosten-wind uit. De spuitgasten kre
gen bevel om de achterzijden der huizen in l 'a l l -
Mall aan de zuidzijde te redden. Onder die huizen 
was onder anderen het groote platen-magazijn van 
den bekenden graveur (iraves. Juist in de ach
terste zalen van zijn huis had deze verscheiden 
schilderijen van groote waarde, die door de eige
naars hij hein in bewaring gegeven waren. De 
eigenaars der winkels in de Opera-Arcade, welke 
doorgang langs het theater loopt, hadden geen 
tijd om hunne goederen , die zij op straat gebracht 
hadden, te redden. Zij moesten zelve voor de 
hitte vluchten. 

Omstreeks één uur ging de wind liggen, was 
het zuidelijk gedeelte van het gebouw uitgebrand, 
en waren de huizen in Pall-Mall gered; toen 
plotseling het geroep opging, dat het noordelijk 
gedeelte van den schouwburg ook in brand raakte. 
Kn werkelijk, eer men 't verhoeden kon, stond 
ook het overige gedeelte van het gebouw in vol
len vlam. Het vuur deelde zich zelfs mede aan 
het Grand-United-Hotel op den hoek van SI.-Al-
ban's-nl reet en Uaymarket, 't welk achter bij bet 
theater uitkwam. Kerst, om twee uur was voor 
dat gebouw het gevaar geweken. Doch van bet 
geheele theater stond niets meer dan de vier 
muren en de kolonnade. Aan muziek en instru
menten is veel waarde verloren gegaan. De aan
nemer Mapleson, oen ondernemer, die vooral 
voor de muziek groote verdiensten heeft, zou 
juist eenige dagen later, zegt men, voor eene 
waarde van X' 1'2,(1(1(1 zijne eigendommen in het 
theater assureeren. Hij heeft alles verloren. De 
eigenaar van het gebouw en de daarbij behoo
rende bibliotheek daarentegen, graal Dudley, 
was voor meer dan £ 71) , (JOU verzekerd. Het 
gebouw dateert oorspronkelijk vau het jaar 1707, 
en is in de 100 jaar, sedert vcrloopen, slechts 
eenmaal afgebrand, namelijk in 1780, iu welk 
jaar het tegenwoordig gebuuw gezet weril. De 
kolonnade werd er in 1818 bijgebouwd. 

— Niettegenstaande het verbazende aantal pu
blieke scholen , maakt de gestadige uitbreiding 
van Nieuw-Vork het noodzakelijk gedurig nieuwe 
bij te houwen, Op «lil oogenblik ziju er drie 
nieuwe in aanbouw. Kik gebouw is honderd 
voet breed bij 00 diep en heeft 28 vertrekken, 
waarin 180(1 leerlingen plaats kunnen vinden, 
terwijl de receptie-kamers er 000 zullen kunnen 
bevatten, leder gebouw kost 50,000 dollars en 
7000 daarenboven voor de inrichting. 

— Terwijl in Kngeland en op vele plaatsen 
van het Europesche vasteland het krediet iu 
spoorwegen een zeer gevoeligen schok gekregen 
heeft, is het een zeer merkwaardig verschijnsel, 
dat de gemiddelde opbrengst der Pruisische 
spoorwegen . over een kapitaal van ƒ 1,080,000,000 
gerekend, gemiddeld 8,113 pCt. per jaar bedraagt. 
Zuinigheid en vooral hechtheid van aanleg en 
eene zorgvuldige wijze van exploiteeren schij
nen tot deze aangename uitkomsten te leiden. 

— De artesische put te l'assy nabij Darijs is 
waarschijnlijk de belangrijkste, die ooit geboord 
is. Zij loopt door den kalksteen lot in de lager 
liggende groene zandsteen-formatie, die eerst op 
eene diepte van 1023 voet bereikt werd. De 
boor-cilinder had toen nog een diameter van 2 
voet. In de eerste tijden leverde de welput meer 
dan 5,500.000 gallons water pin- dag 1̂ gallon 
is 4 1/, Ned. kan), maar de opbrengst is sedert 
verminderd tot ongeveer 4,000,000 gallons daags, 
en zoo gebleven. De aanleg van dit belangrijk 
werk duurde 7 jaar; het was in 1801 voltooid 
en kostte ongeveer 500,000 gulden. 

It 1 N N E N L A N D. 

s' G r a v e n h a g e . liij beschikking van den mi
nister van hinnenl. zakeu van 3 dezer is aan VV. 
A. Luyten . te l.okkoi kerk , tot wederopzegging, 
vergunning verleend voor een stoomsloopilien,! 
op de daarin omschreven rivieren in de provin
ciën Nourd-llrahraut, Gelderland, Zuid-Holland , 
Zeeland cn Utrecht. 

— Blijkens de onteigeningswet voor den spoor
weg 's-Gravenhuge—Gouda, zal die weg aan
vangen op den spoorweg van Rotterdam uaar 
(iouda, nabij de draaibrug over de ringvaart van 
den Zuidplaspulder eu is verder ontworpen in na
genoeg rechte richting uaar 's-Gravenhage, langs 
de noordoostelijke grens van de kom dier ge 

mcente, eindigende aan den liezuidenhoutschen 
weg. Van het aldaar te maken station is bij het 
plan gerekend op een verbindingsweg naar den 
Hullaudschcii ijzeren spoorweg, aansluitende aan 
dien spoorweg, ten noorden van de Deutsche 
trekvaart. 

De spoorweg van Harmeien naar Breukelen 
zal loopen door de genieenten llarnielen, Haarziii-
lens, l.aag-Nieuwkoop, Ituwiel en Breukolcn-Nij-
enrode, uitgaande van den Ned-Rjjnspoorweg 
van Rotterdam naar Utrecht nabij het station 
llarnielen, in rechte richting naar het station Breu
kelen en aansluitende nabij dat station aan den 
Nederlandschen Rijnspoorweg van Utrecht naar 
Amsterdam. 

— De minister van Binnenlandsche Zaken heeft 
ter kennis van de belanghebbenden gebracht dat 
in de eerste helft van de maand Januari 1808 
voor de benoeming van twee of meer surnume-
rairen bij den Waterstaat, op eene bezoldiging 
van ƒ 7 0 0 'sjaars, een vergelijkend onderzoek 
zal gehouden worden, en dat tot dit onderzoek 
worden toegelaten Nederlanders, die eeu vol
doend examen als civiel ingenieur hebben afge
legd aan de voormalige koninklijke academie of 
aan de polytechnische school te Delft, voor zoo
veel zij op den 15 Januari 1808 den ouderdom 
van 25 jaren niet hebben bereikt. Vuor de ken
nisgeving der overige bijzonderheden verwijzen 
wij belanghebbenden naar de Staal's-Courunl vau 
7 dezer. 

— Met genoegen merken wij op , dal op den 
Nederlandschen Rijnspoorweg gedurende den 
winter nu uok de 2 * klasse rijtuigen van warm-
waterstoven zijn voorzien. 

— Door den jury der paiijsche wereld tentoon
stelling van 1807 zijn nog de na te melden onder
scheidingen aan nederlandsche inzenders toege
wezen ; Hullnndsche imudschappij ran laiatboaie, 
model bouwmanswoning voor zuivelbereiding, 
gouden medaille; A . E. Maas te Scheveningen, 
reeder, ingevoerde verbeteringen betrekkelijk de 
zeevischvangst, zilveren medaille : A . Hoogendjjk 
Jzn. te Vlaardingen, reeder, ingevoerde verbete
ringen betrekkelijk de zeevischvangst, zilveren me
daille; M . J . de Bout tu Amsterdam, kunstmatige 
visehtokkorij en bevolking van vijvers, bronzen 
medaile; dr. .1. K. Hasskarl Ie Kleef, invoering 
der kinakuituur op Java, gouden medaille; G. 
de Kerière te 's Gravenhage , invoering der thee-
kultuur op Java, gouden medaille. 

— De heer A. van der Leeuw, sinds jaren werk
zaam aan de redactie van de Nederlandsche 
stoompost, overleed den 30 , , " n November I. 1. na 
eeu langdurig lijden op den leeftijd van 70 jaren. 

Amsterdam. In i r . 23 van den 8 Juni 1.1. 
deelden wij eene prijsvraag mede, die in de l'or-
tugeeschc stad Guitnaraës voor een nieuw kerk
gebouw was uitgeschreven. Thans kunnen wij 
berichten, dat Zondag den 24 November 1.1. deze 
prijsvraag in de stad Porto is beoordeeld , en de 
eerste prijs van ƒ742 , Nederl. courant, is toegewezen 
aan het ontwerp van den heer Bohnstedt, leeruur 
in ilc houwkunst en architect te Gotha, terwijl 
de tweede prijs van ƒ 247, is behaald door den 
heer A v i l a , Portugeesch architect. 

Bij dit bovenstaand bericht werd ons tevens 
kennis gegeven, dat het even fraaie als uitvoerig 
bewerkte houten model der kerk vau Belem te 
Lissabon, zooals die door den heer J. d a S i l v a , 
architect des konings van Portugal, volledig was 
hersteld, en welk model hem de som van 2200 
gulden had gekost, door genoemden bouwmeester 
ten geschenke is gegeven aau de "Keole Im
périale des Beaux Arts" te Parijs, naar aanleiding 
dat hij op die school zijne opleiding had ontvangen. 
Wij ontleenen aan de toelichtende omschrijving, 
die bij het model, waaraan circa een jaar is ge
arbeid , behoort, het navolgende; dat koning 
Emmanuel van Portugal, bijgenaamd de Gelukkige, 
aau den rechteroever van den Taag, op de plaats 
genaamd Belem, deze kerk deed houwen als een 
aandenken voor de heuglijke terugkomst van 
Vasco da Gama, uit de Indien. De bouw werd 
opgedragen aan den Italiaans,'hen architect Boutaru, 
iu liet jaar 1500. De dood van koning Kmina-
uuel, en van dien van Boutaca, waren oorzaak dat 
het monument van Belem niet werd afgemaakt. 

De kerk heef) veel verminkingen ondergaan, 
zoo door het breken van nieuwe toegangen voor 
het gemak van de monniken, als op hoog hevel 
van koningin Cnthorina, eebtgenuote van koning 
Jan 111, die het kuor deed sloopen, omdat zij 
het te klein oordeelde. De stijl, waarin deze kerk 
is gebouwd , noemende Portiigeesche oudheidkun
digen de Kiunianiielina-stijl , naar den vorst, 

tijdens wiens regeering deze vroeger onbekende 
bouwstijl en type werden toegepast. 

Z i j , die op de Paiïjsr.he wereldtentoonstelling 
het model hebben gezien, zullen hebben opge
merkt, dat de bouwstijl aanspraak heeft om te 
wordeu genoemd: de renaissance uit Italië. 

Het model was een kunststuk van arbeid cn 
geduld, liet valt niet te ontkennen, dat het ge
heel bij gemis aau lichtramen, vooral in het trans-
sept een eenigszins droevig en forsch aanzien 
had. De vorm der kerk is een Latijnsch kruis. 
Twee torens bevinden zich ter wederzijden vun 
den voorgevel. Het geheel geeft een zeer vol
komen denkbeeld van deze belangrijke restauratie 
der kerk te Belem, die door den bouwmeester 
Da Silva met zeer groot talent is ontworpen. 
Wij vertrouwen dat deze kerk eenmaal naar 
zijne plannen en naar het model in haren oor-
sproukelijken toestand zal worden hersteld. 

Ten slotte wordt ons medegedeeld, dat de 
bouwmeester Da Silva, wiens oudheidkennis en 
liefhebberij bijzonder wordt gewaardeerd , onlangs 
op Portugeeschen bodem eenen rondom gebeeld-
houwden straatkei heeft ontdekt en doen ontgra
ven. Op eene der platte zijden is de kruisiging 
voorgesteld, met Latijnsch onderschrift, met be
trekking op den dood van den Heiland, terwijl 
alle andere kanten met duidelijke relieven zijn 
gebeiteld , wier beteekenis door den verdienste
lijken bouwmeester Da Silva worden onderzocht. 

— De afdeeling der maatschappij tot bevor
dering der bouwkunst hield den O' 1™ dezer hare 
gewone veertiendaagsche bijeenkomst . in het 
lokaal ode Eensgezindheid" op het Spui. 

In deze vergadering, waarin de heer Maschh.iupt 
als honorair lid begroet, eeu nieuw lid aange
nomen en een ander als zoodanig werd voorge
steld, gal' de voorzitter zijne aangekondigde voor
dracht over do verschillende inrichtingen van 
arbeiderswoningen, die op de wereldtentoonstelling 
te Parijs dit jaar te vinden waren; en vervolgens 
eene beschrijving van de in aanbouw zijnde ar
beiderswoningen voorde maatschappij «Bouwkas" 
buiten de Utrechtsc.be barrière alhier. Spreker 
helderde een en ander met teekeningen op. 

Na afloop zijner rede had er eeue belangrijke 
discussie plaats over de wijze van inrichting cn 
bouwen van dat soort woningen, waaraan werd 
deelgenomen door de 1 en Leliman, Kuiper , 
Smit , Cuypers, Redeker Bisdom en Gosschalk, 
waaruit bleek dat do gevoelens, vooral betreffende 
de rentabiliteit, nog al uiteen liepen. 

Vervolgens deelde de heer Gosschalk mede 
dat hij voor eene behoorlijke opmeting van het 
zou historisch bekende Muiderslotde noodige zorg 
op zich nam, wolk aanbod met genoegen werd 
ontvangen. 

Nadat de hoor Leliman hel bestuur opmerk
zaam had gemaakt up nog te behandelen punten, 
slout de voorzitter deze bijeenkomst. 

Arnhem, lu dc laatste vergadering der af
deeling van dc M . t. l i . d. B. werden, naar aan
leiding van ingekomen vragen, discussion gevoerd 
over hangende steigers en de kribwerken in r i 
vieren : omtrent het voorstel van een der leden 
om middelen te beramen tot aanmoediging van 
het houwen van nieuwe huizen en het uitvoeren 
van groote werken door de gemeente : werden 
langdurige discussion gevoerd en ten slotte vier 
leden uitgenoodigd zich in commissie te stellen 
en het voorstel nader te onderzoeken. 

— Bij don Boekhandelaar Tjaden te Deventer 
verscheen dezer dagen de tweede geheel omge
werkte en vermeerderde druk van het handboek 
tot het leeren kennen en onderzoeken der schil 1 

derverven, oliën eu vernissen door G. .1. Jacob-
son ABz. met een voorwoord van deu hoogleer-
aar Dr. Al. .1. top te Deventer. Wij vermeenen 
up dit nuttige boek de aandacht te moeten ves
tigen niet alleen van schilders, handelaren in 
vervstoffen en anderen, die daarmede dagelijks 
te makeu hebben, maar uok van bouwkundigen, 
aannemers en opzichters, daar het hun door dit 
handboek en met een weinig goeden wil licht 
zal vallen de veelvuldig voorkomende vervalschin-
gen te ontdekken. Behalve dit practische nut 
geelt het werkje ook een goed overzit lit van 
de verschillende natuurlijke eu kunstmatige ver
ven , enz. 

Haarlem. Door den gemeenteraad is be
sloten tot het benoemen eener commissie van 
vijl' loden voor het ontwei pen van een algemeen 
plan van uitbreiding en verfraaiing dier stad, en 
voor die commissie een krediet van / 500 te 
openen voor het bestrijden van kosten, om zich 
door deskundigen te doen voorlichten. 

Heerenveen. 7 December. Door dc inge
vallen vorst worden de werkzaamheden aan de 
spoorweglijn op Leeuwarden zeer bemoeilijkt , 
zoodat men 't plan heeft, het werk vooreerst te 
staken. 

I N G E Z O N D E N . 

BRIEVEN UIT DE HOOFDSTAD. 
Mijnheer de Redacteur. 

In onzen brief van 19 Nov. j.1. beloofden wij 
bij een volgend schrijven U eenige bijzonderheden 
mede te deelen. Maar waarmede te beginnen ? 
Zullen wij U deelgenoot maken van de legio ge
schriften , die ons over de Kan aal maatschappij tot 
vervelens toe, worden opgedischt'! Neen , hier
mede willen wij nog wachten. Of wenscht U 
eene nauwkeurige mededeeling van de discussiën 
in de laatste raadsvergadering gehouden , over 
het voorstel tot het verlagen van de Hoogesluis? 
(Pont des Amoureus, zooals Napoleon I haar 
noemde). Maar het zou voor U even weinig ge
wicht hebben, als de conclusie zelve. Zooals ge
woonlijk , was men lang bezig, om eene goede 
redactie voor het afgestemd voorstel te vinden 
en nam men eindelijk als beginsel aan »om voor 
alsnog niet tot de verlaging over te gaan." Men 
had evengoed kunnen besluiten, 0111 over 5 of 
10 jaren, ol' zooveel later als mocht blijken noo
dig te zijn , nog eens op deze quaestie terug te 
komen. Blijkt het inderdaad na verloop van tijd , 
dat deze verlaging werkelijk nuttig i s , dan zal 
bet gebeuren: blijkt het tegendeel, dan komt er 
niets van. 

Laat ons liever spreken over bouwplannen ; 
dat doet ons goed, dat vervult ons het harte. 
En waarlijk, de Amsterdamsche architecten zijn 
lang genoeg verstoken gebleven vau al de heer
lijkheden , die hunne kunstbroeders in den Haag-, 
Rotterdam. Arnhem, Utrecht en op vele andere 
plaatsen hebben genoten. Wat hier gebouwd i s , 
iu vergelijking by andere steden, mag geen naam 
bobben. Denk nu niet, dat wij jaloersch z i ju , 
maar wij hebben (Ie vette jaren ook eens gaarne. 
En met dat vooruitzicht, zijn er velen onder ons, 
die reeds grootsche plannen voor de toekomst 
maken. 

Dat die tijden zullen komen en zelfs niet ver 
meer af zijn, bewijzen vele omstandigheden, onder 
anderen de toenemende waarde van bouwgronden. 
Wilt gij voorbeelden , wij zullen ze geven. 

Stel U eens voor, dat men een 15 a 20 tal 
jaren geleden, bij de stad voor een bagatel kun 
terecht komen; men kocht toen de gronden voor 
fi,— ii ƒ1 ,50 . Maar kom nu. Iedereen is wijzer 
geworden ou dus ook het gemeentebestuur. 
Zoo kocht nog voor een paar jaren de Directie 
dor Hollandsoh gasfabriek den grond, tot ver-
grooting barer fabriek over de Reguliersgrae.ht 
benoodigd, togen ƒ 3 , 0 0 per vierkante c l . Om 
dienzelfdeii tijd betaalde de Nederlandsche Bank, 
ten behoeve van haar in aanbouw zijnde paleis, 
100 vierkante ellen, tegen ƒ 8 , — , dat voor zulk 
een lichaam veel te weinig berekend was, wan
neer men daarbij nog in aanmerking neemt, dat 
zij in bet beste gedeelte der stad is gelegen. Op 
de Botermarkt verkocht de gemeente eene opper
vlakte van20ellen, tegen ƒ 1 0 , — , dat nu door den 
uitbouw van het onlangs verbouwde hoekhuis 
wordt ingenomen. 

In de Plantage zijn de terreinen enorm in 
waarde gestegen. Wij kunnen ons nog zeer goed 
herinneren, dat die door het gemeeente bestuur 
werden verkocht voor / 1,— aau den buitenrand 
cn f 1,50 het middengedeelte. Dat zal nu mis
schien 10 ii 12 jaren geleden zijn. Tegenwoordig 
zijn er geene gronden te krijgen onder de ƒ 1 0 , — 
of ƒ 4 2 , — , ja ! men bedingt zelfs ƒ 20,— en meer. 

Ofschoon er hier cn daar gebouwd wordt, heeft 
eene bepaalde uitbreiding der stad tot heden uict 
plaats gevonden , zooals onze voorgangers dit iu 
de 17'i' eeuw nog hebben gedaan. De in aan
bouw zijnde Vondelstraat kan echter als zooda
nig eenigszins in aanmerking komen. 

Er schijnt thans eenige kans te bestaan dat de 
omtrek van het Paleis voor Volksvlijt in het vol
gend jaar zal verfraaid worden. De oude barak
ken door de cavalerie langen tijd iu gebi u ik , 
vielen reeds gepasseerde jaar onder den alles 
vernielenden hamer des sloopers, en dit. jaar 
deelden de stallen en verdere getimmerten van 
de veemarkt hetzelfde lot ; de infirmerie met aan-
hoorigheden moet spoedig volgen. 

Alsdan verkrijgt het Paleis een ruim voorplein 
van de Reguliorsgracht tot bijna aan den 
Amstel, en als men zich daarbij de Achtergracht 
als gedempt voorstelt, waarvan de plannen reeds 

in handen ziju van de Commissie van voorberei
ding voor de publieke werken en alle kans tot 
welslagen hebben, dan wordt hetVolks-Paleis het 
middelpunt eener uitbreiding, die aan dat ge
deelte der stad het meest gewenscht mag ge
noemd worden. 

Hiermede zullen wij voor dezen oogenblik ein
digen , en nemen afscheid, tot wederziens. 

Amsterdam, 3 December 1807. N . 

Aan dc Redactie. 
Sedert het verschijnen van Uw geacht blad, 

heb ik bet genoegen abonnent en trouw lezer te 
zijn. Ik vond in De. Opmerker veel cn velerlei 
tegen eene zeer geringe contributie per jaar. Wat 
mij hot meeste daarin behaagde, was dat elk en 
een iegelijk, die in het vak der kunsten cn am
bachten iets belangrijks up het hart had, zich 
kon openharen. Naar ik uit den inhoud en den 
stijl der artikelen kon bespeuren, was de mede
werking reeds zeer uitgebreid , en bleek het, dat 
er over eene groote hoeveelheid zaken onderhou-
dendgehandeld is. Maar ik verwonderde mij telkens, 
dat die medewerking niet dagelijks toenam , 
want er is voor en iu De Opmerker, als weekblad 
nog ontzettend veel te zeggen ten opzichte van 
de houwkunst en de nijverheid, dat niet achter
wege mag blijven. 

Ik hoorde wol eens aanmerken , dat dit en dat 
artikel overbodig en slecht was, maar niemand 
zal zich dergelgke spookerij hebben aangetrokken, 
vooral niet wanneer hij de hoek kende, waaruit 
de wind waaide. 

Daarom deed de geachte redactie zeer goed, 
zich aan dergelijke snorkerjj niet te storen, en 
nog veel boter deed zij , met in het n°. i van 
1807 de stellige verzekering aan den lezer te 
geven, dat iedere eerlijke mi geldige opmerking 
haar aangenaam zou zijn , en vau deze partij zou 
worden getrokken. 

Ken uwer lezers neemt de vrijpostigheid een 
paar opmerkingen le maken, ten opzichte van 
uw blad, iu welke misschien, voor vervolg van 
tijd, iets goeds ligt. Hij zou namelijk zeer 
gaarne alle rapporten ol' uittreksels daarvan 
lezen, die over antwoorden op prijsvragen waren 
opgestedd. Tot heden worden die adviezen en 
beoordeelingen bijna niet anders openbaar ge
maakt, dan door de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst, en kannen dus niet i n het open
baar worden besproken door de inzenders of 
andere personen, die er belang bij hebben. Zoo 
er geene kans bestaal. alle rapporten te verkrijgen, 
dan zijn er toch altijd eerlijke direction genoeg, 
die deze stukken voor don druk willen afstaan. 
Om te beginnen zouden do rapporten der beoor
deelaars van de kerk-ontwerpen te Rotterdam en 
te Voorschoten, en van den kerktoren te Aalsmeer 
velen niet onwelkom zijn. Ken beoordeelaar en 
een prijsuitschrijvend bestuur moeten met hun 
werk voor den dag duiven komen. (') 

Verder zou uw lezer gaarne zien, dat De 
Opmerker meer als advertentieblad door de 
Nederlandsche fabrikanten en deskundigen werd 
gebruikt. Thans zijn hunne aankondigingen in 
allerlei dagbladen verspreid, die toch lang niet 
overal den deskundigen in handen komen. 

Dit verzoek wordt gedaan aan mijne inedelezers 
cn aan hen, die er prijs op stellen, dat De Op
merker het 'M' jaar van zijn verschijnen meer 
uitgebreid worde, als in de twee vroegere het 
geval kon zijn. Dc Opmerker is gevestigd ; hij wordt 
veel en met genoegen gelezen. Dat is algemeen 
bekend. Hij is een orgaan van belang en werkt 
op velerlei terrein. Voorde houwkunst, voorden 
aanleg van spoorwegen, voor de werken der inge
nieurs, voor de industrie van het binnen- en bui
tenland, heeft De Opmerker reeds te veel goede 
diensten gedaan, dan dat eenige lezer zijne ge
achte redactie en uitgever den nooiligen bijstand 
en aanmoediging op hun streven zou weigeren. 
Die voortdurende belangstelling verwacht uw 
trouwe lezer van al de overigen, en verzoekt 
dor redactie, dit schrijven iu het eerstvolgend 
blad te willen overnemen. 

.Met achting steeds, 
UEd. Dw. Dienaar, 

L . R. O. 

Correspondentie 
Het artikel over deu Hoffmannschen oven wordl 

in het volgende nummer opgenomen. 

(*) lie Reductie heeft herliiiable muien getracht dc rap
porten vuu beoordeeling te bekomen om deze iu liet week
blad up tc nemen, muur tut heden zijn hun- pogingcu duur 
geen gunsfeiges uitslug beki-ouud. 

Els D A enz. 

Varia. 
Een s c h o u w b u r g d o o r m e d e w e r k i n g 

Opger icht . De Prince of Wales Theatre, te 
Rochdale, dat vour eenigen tijd werd geopend, 
is gebouwd van bijdragen ad. 1 p, st. o f / 1 k 2 
en de arbeidende stuud heeft hieraan voor het 
grootste gedeelte deel genomen. Eenige arbei
ders hebben dus tot stand gebracht, wat de 
hoogere klasse te Kochdale zich langen tijd als 
eene hersenschim had voorgesteld. De vereeni
ging kwam in April 1805 tot stand ; nadat de 
fundamenten waren gelegd rezen er moeijelijkheden, 
doch weinige maanden later werd de zaak met 
vernieuwden ijver voortgezet. De kusten van dit 
gebouw beloopen 0000 p. st. of /' 72000 ; de 
lengte eu breedte van den schouwburg bedra
gen 40 hij 20 el en er is gelegenheid om '2200 
personen te plaatsen. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen 
M a a n d a g , I A l i re . 

Ten 12 ure , op het raadhuis tc Dordrecht: het inakeu 
vau eene vischmarkt, bestaande uit «le daartoe behoorende 
gebouwtjes en overdekte marktruimte, grootendccls uit ijzer 
te /amen te stellen. 

I l l D M ring , 17 Dec. 
Ten 12 uur, uau het ministerie van marine te 's Hage : 

het makcu eu stellen vau een ijzeren Lichtopstaud uiet ko
peren lautaaru cn ijzeren hek, benevens het maken der 
daarvoor noodige fuudeerhigen voor eeu uevurlicht te Wil
lemstad. 

Donderdag , 19 Dee. 
Ten I I 1 . ure, iu het gebouw vuu het prov. bestuur te 

's Hage: Perceel I. Het maken der gebouweu tot plaatsing 
van het Stoomwerktuig, de ketels eu de pompen en de uit
voering tier bij behoorende werkeu vour het Keueden-stoom-
gcmaal met eeutrifugaalpompen , iu do gemeente Nieuwerki-rk 
aau deu IJssel. l'crceel II. Het maken der gebouweu tot 
plaatsing van het stoomwerktuig , de ketels eu de pompen 
eu de uitvoering der bijbehooreude werken voor lietHencdeu-
stuonigcmualmeteentrifugaalpumpeu, iu de gemeente KraJiugcn. 
Perceel l i l . Het maken vau de Vijzeloplciders en het ge
bouw vuor het Deinden-stoomgemaal met vijzels eu verder 
bijbehourende werken, iu de gemeente CapcUe aau deu IJssel. 

Teu 12 ure, in een der lokaleu vau het miuisterie van 
biuueul. zakeu te 'sllage: het maken van borstweringen, 
steen- en keerumreu op de luudhool'dcu en pijlers, lautaaru-
palcu met lantaarns, het leveren van stortsteen, het maken 
vau afsluitingen en verdere werkeu auu de brug over de Lek 
bij Kuilenburg. 

Teu 12 ure, iu een tier lokalen van het miuisterie van 
binnenlandsche zaken te 'sllage: het maken van wachters-
wouingeu eu eeuige andere werken up den spoorweg vau 
llcereuvecu naar Akkrum. 

Teu I'/j uur, aau het lokaal van liet prov. bestuur te 
Haarlem: het onderhouden gedurende de jareu 1808, l&Oy 
cu 1870 van de werken der Kijkszeehaveii van bet .Nieuwe Diep. 

Teu JB' l S ure , aan het prov. bestuur tc Haarlem: lo. 
het onderhoud der duinen op het eiland Terschelling, ge
durende de jaren 1808, 180'J eu 1870.; 2v. het ouderhoud 
der Rijkshavenwerken eu zecwecringen op het eiluud U r k , 
over de jaren I8(i8, 18fi'J cn 1870. 

V r i j d a g , 20 D c c . 
Ten 12 ure, in ecu der lokaleu van het huis vau arrest 

te 's Hage: het onderhoud van het huis van burgerlijke eu 
militaire Verzekering aldaar, met de daarbij behooreude 
woningen, gebouweu enz., gedurende drie jareu. 

Teu 12 ure, aan het prov. bestuur te Groningen: het 
buuwen van eeue Kijks- Hoogere Hurgerschuul met cou-
ciergcswmiing eu afzonderlijk gebouw voor gymnastiek te 
(Jruniugeu. 

Z a t e r d a g , 21 l l e e . 
Ten 1 2 nre, iu eeu der lokalen vau het huis van arrest 

te Rotterdam: het onderhoud van de Gevangenis en het 
Huis vuu Arrest aldaar, met hetgeen daarbij bchourt, ge
durende drie jareu. 

Ten 1 ure, teu stadhuizc te Utrecht: bet dueu vau eeuige 
vernieuwingen eu het eenjarig uuderhuud over 1808, van 
de sluizen eu daarbij behooreude werkeu te Vreeswijk. Idem 
vau tien straatweg van Utrecht uaar Vreeswijk; idem vau 
de sluis te XicuwersJuis, en het jaagpad vau daar tot Hin
derdam ; idem vau het jaagpad van L'trecht naar Woerden. 
De leverantie van hardsteetieu cu trottoirbanden. Idem van 
L'trechtsche metselstccucu; idem vau Friesche bakklinkcrs ; 
idem van Utrcchtsehe straatklinkers; idem vau IJssel straat
klinkers; idem van Waal straatklinkers; idem vau l'trecht
sche Idiuker-drieliugcu; idem van Heide- of Duinzand; 
idem van Lekzand; idem vau Tras; idem van steeu- eu 
schepkalk. 

Teu l ' / j ure, bij .1. T . Krdkamp, te Kist: het bouweu 
van eeu woouliuis aldiiur. 

Maandag , 2 8 Ree. 
Ten 12 ure , op het raadhuis te Amsterdam: lo. het bou

weu ecucr openbare burgerschool met lokaal vour de gym
nastiek eu eene underw ijzerswonmg , op liet terrein vau de 
voormalige Moutcry de Gier, op de Katteuburgergracht; 
2o. bet bouwen eener opeuburc armenschool met lokaal voor 
de gymuastiek eu eeue onderwijzerswoning , op de Schaus 
over de Westerstraat. 

Ten 1 2 ure, ten raadhuize te Amsterdam: het gewoon 
onderhoud en de daarbij behooreude herstelliugeu aan alle 
stads houten vaste- en ophaalbruggen, met bi|leVj&ring van 
alle daartoe vereischte materialen en arbcidsoonen, voor 
den tijd vau vier jaren , ingaande den 1 Januari 1868 eu 
eindigende den 31 December 1871. 

Tim 12 ure, iu bet lokaal vau het miuisterie van biu-
ncnlaiidsehe zaken tc 'sllage: de aanleg eener .telegraallijn 
met eeu draad van ()*s over Heeseti eu Grave uaar Nijme
gen , iu twee pereeeleu. 

Ten 12 ure, iu ecu der lukaleu vau het huis van arrest 
te Leiden: het ou lerhoud van dc Kijksgebuuwcu cui. , be
hoorende tot het S o i l van Arrest genaamd 'sGraveustein al
daar, gedurende drie jareu. 
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Ten 1 ure, iu het akademicgebouw te Leiden: het maken 
van de fundeerinfc voor een aanzieulijk gebouw, bestemd 
voor een Kowcomicurn Acadcmium tc Leiden. 

D l m i i U g , 14 Dec. 
Ten 11 ure, in een der lokalen van het Huis van Arrest 

te Woerden i het onderhotideu van de Gevangenis voor 
veroordeelde vrouwen aldaar, met hetgeen daarbij behoort, 
gedurende drie jaren. 

V r i j . l j i c , 17 Wee. 
Ten 11 ure, aau het prov. bestuur te Groningen: het 

aanleggen van eenige keistoepen op de aansluitende afwegeu 
langs, en het door bcgriudiuK vervangen van een gedeelte 
keistraat in den weg van Groniugen naar Delfzijl. 

Ten 11 ure, aan het prov. bestuur te Zwolle: het aan
leggen van drie dwarskribben, beneden het zoogenaamde 
Ongemak, tussehen de peilraaien L X X X I cu I.XXX1I. 

Z a t e r d a g , 18 V e r . 
Teu 11 ure , op het raadhuis te Arnhem : lo. het onder

houd der schoolgebouwen enz.; 2o. der grint-, zand- en 
heidewegen; 8o. der pompen en loodgieterswerkeu enz. cn 
4o. der smidswerken enz. vuur 1868. 

Ten 1 ure, in dc vergaderkamer aau de groote kerk te 
Rotterdam, liet bouwen van eeue kerk voor de Ned. Herv. 
gemeeute aau de Kruiskade aldaar. 

lPoiiderdaff, 1 J a n . 
Ten 11 ure, iu een der lokalen van het miuistcrie vnu 

binuenlaudsche zaken te 'sl lage: het makcu eu leveren van 
vijf-en-tachtig puutstukken van gegoten ijzer met glashard 
boven vink. 

Ten 11 ure, in ecu der lokalen van het ministerie van 
binnenlandsche zaken tc 'sllage: het houwen van ecu dub
bele schutsluis aau den mond van het kanaal door Walche
ren met uitwatcringsluizen iu de buitenvleugels, het maken 
vau den Oosthaveudam en het verrichten van eeuige grond
werken bij Vcere. 

Ten 11 ure, in een der lokalen van het ministerie van 
Binn. Zakeu tc 's Hage: hctleggeu van den bovenbouw met 
levering van ballast, het maken van afsluitingen en van 
eenige verdere werken op en nabij het Station te Utrecht. 

D i n s d a g , 7 J a n . 
Ten 1 ure , in het Notarishuis aan de Geldersche Kade 

te Rotterdam: het bouwen van lfi8 burgerwoningen, opeen 
terrein aau deu Oroosw ij kuchen Rijweg nabij de Boczem-
cïnge l . 

ftenderdag , 0 J a n . 
Ten 11 ure, in een der lokalen van het ministerie van 

binnenlandsche zaken te 's Hage: het bouwen van cene 
draaierij, eene smederij eu eene werkplaats voor wagens te 
Tilburg. 

WoenHdag, ft Febr . 
Ten 11 ure, teu raadhuize te Arnhem: het reinigen en 

schoonhouden van dc gemeente voor den tijd van 3 of 6 
6 jaren, in tc gaan 1 Juli 1868. 

Denderdag , 13 Febr. 
Ten 11 ure, aau het ministerie van binnenlandsche zakeu 

te 'sHage: het makcu van de pijlers der brug over het 
Hollandsen Diep bij Moerdijk. 

A f l o o p v a n aanbes t ed ingen . 
Op 4 Dcc. te 's Hage: het opruimen vau duingrond op 

den hoek van Holland voor de verbetering van den water
weg van Rotterdam naar Zee. Van de 18 inschrijvers was 
de minste de heer J. v. d. Velde, te Sliedrecht, voor de 
som van ƒ 2 1 5 , 0 0 0 . 

Op <8 Dec. te Haarlem: 1°. het onderhouden van het huis 
van arrest en het huis vau verbetering eu opvoeding voor 
jongens te Alkmaar, gedurende het jaar 1868; minste in
schrijvers, le perceel Je heer H . Lijubach Jr. te Alkmaar, 
voor ƒ 474; 2c perceel de heer J. Mets Bur kun k tc Alkmaar. 
voor ƒ 7'J3; — 2° . het onderhoud van het lokaal der rechtbank 
te Haarlem, gedurende het jaar 1868; minste inschrijver de 
heer D . II. van Amstel, tc Haarlem , voor ƒ 3 6 5 . 

Op tt Dec. te Zwolle i het onderhoud van de rijkswerken 
op net eiland Schokland in het jaar 1868, aangenomen 
door den heer J . Visscher te Markcu , voor ƒ 1 9 , 8 5 6 . 

Het onderhouden en maken der rijswerken aan de rivier 
den Ussel iu drie perecelen, anngeuomen, het le perceel 
door den heer R. A. vau deu Berg, te Pannerdcn, voor 
ƒ 1 0 , 9 7 0 ; het 2e perceel door den heer II. R. Bennik, te 
Vreeswijk, voor ƒ 7250; het 3e perceel door den heer 
J . Jans Broek, te Kampen, voor ƒ 6 1 5 0 . 

Op • Dec. te Middelburg: herbestcdiug van het onder
houd van het huis van arrest te Zierikzec , gedurende 1868 
tot 1870. Hiervan werd alsnu nannemer de heer M . van 
den Eude , te Zierikzee, voor de som van ƒ 1500 in de 
drie jaren. 

Op S Dcc. te Arnhem: verschillende herstellingen en 
vernieuwingen aan het huis van burgerlijke eu militaire 
verzekeriug aldaar. Miuste inschrijver de heer W. van der 
Heijden, te Arnhem, voor ƒ 4472. 

Op « Dec. te Arnhem: het triejarig onderhoud vau 's lands 
rijswerken op de rivier den Gelderschcu Ussel met dc leve
ring van al de benoodigde bouwstoftcn, van 1 Jan. 1868 
tot 31 Dcc. 1870, in twee pereeeleu. Miuste inschrijver 
den heer T h . Kenipera, te W e h l , le pereeel, voor ƒ 2988 
en 2e perceel voor ƒ 4198. 

Op 7 Dcc. te L'trecht: het onderhouden van 7 r.iks groote 
wegen 1ste klasse iu deze provincie gedurende 1868 -1870. 
Aannemer werd de heer H . G . Bekker, te Lent, voor ƒ 143,680. 

Op 7 Dec. te Utrecht: 1°. het onderhouden van een ge-
deelt" van den Hollandschen Ussel en de dnnrouder behoo
rende rijkswaterstaatswerken, gedurende 1868; aannemer 
werd de heer G . Luijendijk, te Gouda voor ƒ 4 5 1 5 , eu 2° . 
Int op de diepte houden, schoonmaken cn snijden van het 

' ^gedeelte der keulschc vaart, gelegen inde proviucie Utrecht, 
• gtïdjtjreuHe 1868—1870; aannemer werd de heer H . lt. Bennik 

'tejfreeswijk, voor ƒ 8 0 7 0 . 
O j i ^ b D e e . te 's Hage : het onderhoudeu , gedurcude drie 

j a t u o , v*n de hoofden der marine of oude zeehaven te Hel-
lerbëtsiUiS , ingaande 1 Jauuari 1868 en eindigende 31 De-

• j c<*uitjrf ,1 H7U . Daarvoor wareu 7 biljetten iugclcomeu. De 
' J ' '.tttftsV^ iiuchrijver was de heer 1\ Laugeveld, te Hardinxveld , 

Y ' i a m i iAn per jaar. 
te Zwollfl : het levereu vau 113,000 stuks be-

Vnu de 9 inschrijvers wnreij^le minste : 
Luiksehe keijeu l * ' n de herfH' . J . Smits 

•or ƒ 5 8 , 5 8 per 1000. 47000 stuks d i to 'Vi* 
loos te Rotterdam, voor ƒ 8 8 . 1 9 per 1000. 
iclberger '*;', g de heer II. Beltman te Deveu-

!50 per 1000. 520 utr. elleu Ksenuzijusehe 
heer Sieburg te Amsterdam , voor /'599.28. 
Ksenuzijusehe trottoirhaudeu 15 bij !Ï0 duim, 

urgh tc Amsterdam, vuor / ' 569.25. 

enz. 

Op 11 Dec. te Amsterdam, door het heemraadschan van 
den Over-Amstelscheu polder het vijfjarig ouderhoud vau 
den watermolen van hovenge noem den polder, nabij Zeeburg, 
benevens der drie bruggeueu bijbehooreude werken. Hiervan 
werden iiauneiners de heeren J . Verloop en Zoon, voor ƒ 3 1 6 0 . 

Op 11 Dec. te 's Hage: het maken van aard- eu eenige 
andere werkeu van den spoorweg Meppel—Grouingeu. Minste 
inschrijver de heer vau der Sluijs te Appelscha, voor /'424,200. 

Advertentiën. 
OPENBARE AANBESTEDING, 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS D E R GF-
M E E X T E AMSTERDAM /uilen uu Maan,la., 
den aiW™ December 1807, iles middags ten 12 
ure, up het Raadhuis, in het openbaar en hij 
enkele inschrijving aanbesteden: 

1". het bouwen eener OPENBARE 
BURGERSCHOOL met lokaal voor 
de GYMNASTIEK en eene ON
DERWIJZERSWONING, op het 
terrein van de voormalige Mouterij 
de Gier, op de K a t t e n b u r g e r 
g r a c h t . 

2'. het bouwen eener OPENBARE 
ARMENSCHOOL met lokaal voor 
de GYMNASTIEK en eene ON-
DERWIJZEHSWONING. op de 
S c h a n s over de Wester straat. 

Beide met de levering van alle daartoe noo
dige materialen. 

De voorwaarden dezer aanbestedingen zijn te ver
krijgen ter Drukkerij dezer gemeente, en liggen 
voorts ter lezing in een der localen van de Se
cretarie (afdeeling Publieke Werken) op het 
Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan den Timmertuin der Gemeente, op het Bu
reau van den H o e Architect B. U K GREEF J Z . , 
des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

A M S T E R D A M , Burgemeester en 
5 December I8G7. Wethouders voornoemd, 

P O C K . 
De Secretaris, 

C. E. VAILLANT. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS D E R G E 

MEENTE AMSTERDAM, zullen op Maandag den 
23 December 1807, des middags ten 12 ure, 
op het Raadhuis, in het openbaar en bij enkele 
inschrijving in één perceel aanbesteden: 

Het GEWOON ONDERHOUD 
en de daarbij behoorende HER
S T E L L I N G E N aan alle STADS 
H O U T E N - , VASTE- en OPHAAL
BRUGGEN , met bijlevering van 
alle daartoe vereischte materialen 
en arbeidsloonen, voor den tijd 
van vier jaren, ingaande den eer
sten Januarij 1868 en eindigende 
den 31 December 1871. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn te ver
krijgen ter Drukkerij dezer gemeente en liggen 
voorts ter lezing in een der localen van de Se
cretarie (afdeeling Publieke Werken) op het 
Raadhuis. 

Xadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan den Timmertuin dar Gemeente, op het Bu
reau van den Heer Architect B. DE GREEF Jz., 
des voormiddags van 10 tot 19 ure. 

AMSTERDAM , Burgemeester en 
10 December 1807. Wethouders voornoemd, 

BERG, Wethouder. 
De Secretaris, 

C. E. VAILLANT. 

A A N B E S T E D I N G . 
I II BURGEMEESTER D E R GEMEENTE .1II Ml KM, 

zal Zaturdag 28 December 1807, 's vooriniddags 
11 ure, ten Raadliuize in het openbaar aanbesteden: 

HET ONDERHOUD : 
1" der SCHOOLGEBOUWEN, enz. 
2" der GRINT-, ZAND- en HEIDE-

WEGEN 
3" der POMPEN en LOODGIETERS-

W E R K E N enz. en 
4"der SMIDSWERKEN, enz. voor 1868. 

Op voorwaarden ter Secretarie te bekomen. 

Openbare Aanbesteding. 
D E MAATSCHAPPIJ V O O R BURGERWONINGEN 

T K UOTTEHDAM, is voornemens aan te besteden: 
Het bouwen van 168 BURGERWO

NINGEN . op een terrein aan den 
Crooswijkschen Rijweg nabij de Boe-
zemcingel aldaar, op Dingsdag den 
7 Januarij 1868 des namiddags ten 
2 ure in het Notarishuis aan de Gel
dersche Kade. 

Het Bestek cn de Teekeningen liggen ter in
zage iu dc Hoofditeeg, Wijk II N°. 123, van 
.Maandag 10 December tot en met Maandag 0 
Januarij, lederen werkdag van 'smorgens I) tot. 
's namiddags i ure. 

Op franc) aanvraag zijn bij de Boekverkoopei's 
M. VVI.IT E N ZONEN te Botterdam de bestek
ken te bekomen a / I en eenige stellen copieèn 
der teekeningen a / 10 het stel. 

II. H. Architecten en Gemeentebesturen. 
Een ongehuwd persoon I'. G . , 28 jaren oud, 

sedert verscheidene jaren als OPZ1GTER en 
T E E K E N A A R in de Bouwkunde werkzaam, zag 
zich gaarne verplaatst, hetzij bij een particulier 
Architect of Gemeentebestuur, kunnende hij de 
beste getuigschriften overleggen van bekwaam
heid en goed zedelijk gedrag. 

Adres onder letter V bij den boekhandelaar 
J. B. S P A A N te Kampen. 

E L E G T R O - H E T A L I E K E V E R F O L I E . 
Ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren 

van deze V E H F - O L I E , welke algemeen in Frank
rijk in gebruik is, cn door verschillende Spoor-
weg-administratiéi i , zooals door die van Orleans, 
van Lyon , en van den Üostelijken spoorweg, 
voor alle Stations-gebouwen, bruggen en wagons 
bij voorkeur gebezigd wordt eu in alle opzigten 
voldoet, liet grootste gedeelte van het tentoon 
stellings-gebouw te Darijs en de bijgebouwen ziji 
met K L E C ' T H O t l E T . % ! , • E H E I M . I K ge
schilderd, en de grootste aannemers gebruiken 
die voor hunne werken. In Engeland, België 
en hier te lande is de E L E C T R O - M E T A L I E K E 
OLIE reeds met goeden uitslag aangewend. 

Alle inlichtingen worden gaarne gegeven en 
bestellingen met spoed uitgevoerd. 

D. J. V A N D E N BRINK. 
A M S T E R D A M , 00 Amstel (Erwtenmarkt.) 

B E C K E R &, BUODINGH 
te ARNHEM. 

Waterpast- , hoekmeet- en andere i n s t r u m e n 
t e n voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , D E N A A N L E O 

V A N S P O O R W E G E N C U O l ' E N H A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

VERTINDE METAALBLADEN 
tegen vochtigheid der Muren uit de Fabriek van 

M . K. n % .SM I K K E . te I ' m i j s . 

u i t s l u i t e n d verkrijgbaar bij J A N I) E 
B K I I J V . Spiegelmaker van Z . 91. d e n 
H o n i n g te A r n h e m , ad f 1 per vierk. el. 
Gebruikaanwijzing en monsters op franco aan
vragen tc bekomen. 

Heden ziet het licht bij A. Tl AD EN te Deven
ter en is op bestelling alom te hekomen : 

H A I D B O E H 
T O T I 1 E T l . E E I t E N K E N N E N E N O N D E R Z O E K E N E N Z . D E R 

schilderverven, oliën en vernissen, 
voor Schilders, Handelaren in Verfsloot.. . 

Bouwkundigen, Aannemers, Opzichters enz. 

door G. J . J A C O U S O N A . B Z . , met een voorwoord 
en aanbeveling van den hoogleeraar Dr. M . J . 
t ' O P . 2de geheel omgewerkte en veel ver
meerderde druk f 1,90. 

Tweede jaargang. H0. 51 
VerstbijDl (Trro'lil tfilcrni Zaterdag bij 

I». A . te A r n h e m . 
('rijs per -I maandni franco p. p. ƒ 1.ri5. 

21 December 1867. 
Men lUoorrrl neb 'on ttt jiargsog. 

MttrtfflÜI iNlei ƒ - . t l (iff f l t t M regit 
e ii ƒ - . l i Mi«r Irgrl cu ecu V*. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN', IÏÏ&EHEÜRS, ÏABEKAJTBÏ, AAOEMERS& WBEKBAZBÏ. 
U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n F . \ V . V A T S I G E N D T J G z . 

Met medewerking van Dr. T. VAX DOESBCRGH, C. J . VAN D00UN, D. GR0TIIE, J . It. LBLIHAX, II. LIXSË, S. E. W. R00RDA VAX EÏSIXGA, H. P. VOGEL. 

DE HOFFMAXNSCHE O VEX VOOR HET B A K K E N 
V A X METSELSTEENEN' . 

I. 

Als onze wensch vervuld wordt. zal men het 
onderstaande opstel niet alleen lezen om de nieuws
gierigheid te bevredigen en dan den inhoud wéér 
van lieverlede vergeten, zooals met de meeste 
stukken in de technische geschriften het geval 
i s ; wij hebben toch de innige overtuiging, dat 
het onderwerp, waarover wij thans willen schrij
ven , cn dat wij zullen trachten z o o duidelijk mo
gelijk uiteen te zetten, c e n e , in hooge mate, 
.uttige strekking heeft en de grootste belang-
telling verdient, niet alleen van enkele l'abti-
.anten, die het meer van nabij aangaat, maar 

••an allen, die, op de eene o f andere wijze, met 
het bouwen iu betrekking staan, in é é n woord 
van iedereen. Moge derhalve ons stuk de ver
diende belangstelling ondervinden en dc zaak, 
die wij gaan behandelen, weldra in practijk wor
den gebracht, aanvankelijk ten minste hier en 
daar, van lieverlede meer algemeen, zoo zal zulks 
niet weinig tot de bevordering onzer stoffelijke 
belangen bijdragen. 

Wij wenschen onze lezers bekend te maken 
met eene nieuwe wijze van bewerking hij bet 
bakken der metselsteenen, die echter ook nog in 
vele andere gevallen zou kunnen toegepast wor
den, zooals bijv. bij het branden van kalk en 
cement, liet bakken van pannen, van gewoon 
aardewerk, enz. Dat men ook in ons land op 
deze nieuwe methode de aandacht begint te ves
tigen , blijkt uit eene korte vermelding in de 
.Xijvcrheids-t'.ourant en eene mededeeling in de 
laatste vergadering van het Instituut van Ingeni
eurs. Doch daar deze opmerkingen naar onze 
ineening al t e oppervlakkig zijn en niet in over
eenstemming met het belang, dat de zaak ver
dient, z o o komt ons e e n e meer uitvoerige be
schrijving er van niet ongepast voor 

De hier bedoelde nieuwe inrichting voor het 
bakken der metselsteenen i s , omtrent 10 jaar 
geleden, door den architect F. Hoffmann t e Ber
lijn uitgevonden, van lieverlede verbeterd e n door 
den uitvinder zelf en anderen t o t deu tegenwoordi-
gen staat van volkomenheid gebracht, die haar i n 
verscheidene landen, voornamelijk i n Duitschland 
e n Frankrijk, onverdeehlen bijval heeft doen ver-
W e r v e n ; zulks blijkt uit het feit, dat er niette
genstaande dc steenbakkers deze zaak aanvanke
lijk met e e n zeker wantrouwen gadesloegen e n 
voor de groote kosten terugdeinsden, die a a n 
elke fabrieks verandering verbonden zijn, i u de 
beide laatste jaren (1805 en 1800) i n Duitsch
land 200 en in Frankrijk omtrent 50 van deze 
nieuwe steenovens i n werking waren. Maar er 
i s n o g meer. Alle steenbakkers, die zich van dc 
nieuwe inrichting bedienen, zijn eenstemmig i n 
hun oordeel omtrent e e u e buitengewone besparing 
a a n brandstol' e u arbeid e n dc deugdelijkheid der 
verkregen voortbrengselen. De opgetogenheid i s 

in Duitschland zelfs zoo groot, dat de fabrikan
ten, die volgens de nieuwe methode werken, 
zich vereenigd hebben met het doel om den uit
vinder hunne erkentelijkheid te betuigen, door 
zooveel mogelijk tot eene algemeene invoering 
dezer inrichting aan te sporen. Deze vereeniging, 
die thans 200 leden telt en jaarlijks éénmaal 
schijnt te vergaderen, heeft geene geheimen, 
noch vour elkander noch voor vreemden : zij heeft 
zich dan ook bereid verklaard inlichtingen te ge
ven, op welke wijze men die ook moge wenschen. 

Dat men hier te lande? tot hog toe zoo weinig 
van de llollinannschc steenovens gehoord heeft en 
er nog geen enkele oven , volgens dit stelsel ge
bouwd is, kan men begrijpen, wanneer men eeni-
gerinate met den toestand onzer steenbakkerijen, 
met hunne eigenaren en bestuurders bekend is. 
Enkele weinige uitzonderingen daargelaten, komt 
het ons voor, alsof de eigenaren dezer belangrij
ke fabrieken niet op de hoogte zijn van hun be-
drijl : dat zij zich evenmin met het practische ge
deelte als niet de wetenschappelijke grondslagen 
genoegzaam hebben bekend gemaakt; zij hebben 
I u t - kapitalen iu de zaak aangebracht eu meer 
mag men van hen niet vergen. Wanneer zij 
hunne jaarlijksche pleizierreis maken, bijv. naar 
Wiesbaden en Baden-Baden, zullen zij zich toch 
weinig om de steenovens bekommeren ; en wat 
zou het hun ook helpen, daar zij geene genoeg 
zame kennis van de zaak hebben, om eene nieuwe 
inrichting naar waarde te schatten. Onze steen
bakkerijen ziju veelal aau een* baas toevertrouwd; 
zoo iemand is een practisch opgeleid man, eu 
zelden vrij van allerhande vooroordcclen, is bij 
afkeerig van elke nieuwe uitvinding, die hij 
door een lakoniek «het gaat niet" weet te ont
wijken. Men zal ons moeten toestemmen , dat 
dc eigenaar hoogst zelden, dc baas nooit, het 
een of ander boekwerk of tijdschrift in de hand 
neemt om ie, lezen, veel minder om te bestu
deeren , hetgeen daarin over hun vak wordt me
degedeeld. Daarenboven wordt er iu onze taal 
bijna niets over het maken van voorwerpen van 
dien aard geschreven ; het schijnt alsof onze be
oefenaren der natuur- en scheikunde dit onder
werp als niet verheven genoeg en de grondstof 
als te onzindelijk beschouwen, om er zich mede 
te kunnen bemoeien. Men bepaalt zich bij het 
onderzoek van het water en bewijst, of als indi
vidu of in commissie. dat het drinkwater in 
Nederland doorgaans uiet goed is , hetgeen wij 
allen reeds wisten. Zoo deze geleerden toch eens 
theoretisch en practisch onze steen- en panne
bakkerijen bestudeerden zouden zij daar een ruim 
veld vinden om te zaaien en te oogsten. 

Wij kunnen niet tot de behandeling vau uus 
eigenlijk onderwerp overgaan, alvorens wij niet 
weinige woorden de hier te lande gebruikelijke 
bewerkingen bij dc fabrikage van metselsteenen 
hebben geschetst, in het bijzonder met het doel 
om bet gebrekkige daarvan eu dc tegenstelling 
mei de Hoffinanusche methode te doen uitkomen. 

al is het ook, dat de voortbrengselen wegens de 
deugdelijkheid der grondstof onwaardeerbare 
eigenschappen bezitten en bij die van andere 
landen niet onderdoen. De klei , voor het ma
ken iler metselsteenen, wordt in het najaar en 
in den winter uitgegraven, naar de fabriek ver
voerd eu aldaar op groote hoopen gestapeld, ten 
einde ze door het bevriezen of «verrotten" nog 
meer geschikt te maken , om zich te laten kne
den en vormen. Zoodra in het voorjaar het 
weer gunstiger begint te worden, bijv. iu de 
eerste dagen van de maand .Mei, maakt men een 
aanvang met hel, vormen of maken der steenen ; 
dit geschiedt steeds door de samenwerking van 
eene ploeg van 'I of 4 personen, die gemiddeld 
dagelijks omtrent 12000 steenen kunnen afwer
ken. Kent? voorafgaande bewerking in den klei
molen , die in andere landen, wegens het ge
bruik van eene minder goede soort van klei , soms 
zeer veel zorg en moeite baart, is hier meestal 
overbodig. Dc gevormde steenen worden één 
voor één weggedragen en plat, naast elkander, 
op den grond gelegd, ten einde ze, iu weer en 
wind, eene voorloopige uitdroging te doen on
dergaan. Welk eene verkwisting van arbeid en 
werkloon door dat heen- en weérloopen der ar
beidslieden! Dat. de vochtige lucht, mist en regen 
evenals de felle zoii-hitte nadeelig op den vorm 
der steenen werken eu velen er van onbruik
baar maken , behoeft geeu betoog. X a eenigen tijd 
stelt men de steenen . op de smalle zijvlakte over
eind en nog wat later stapelt men ze op hoopen 
en bedekt ze met rieten matten, om ze volledig 
uit te drogen en tot het bakken geschikt te maken. 

Onze steenovens zijn zoo eenvoudig mogelijk ; 
zij bestaan enkel uit vier loodrecht opgaande zij
muren van omtrent 0 cl hoogte, eu beslaan zulk 
eene ruimte, dat men daarin 000.000 tot 1000.000 
steenen kau opstapelen; van boven toch, zijn ze 
open cn niet, zooals anders het geval i s , door een 
gewelf gesloten. Een der korte zijmuren is ge
makkelijk weg te breken en hierdoor wordt eene 
ruime opening voor het inbrengen en uitkruieu 
der steenen verkregen. 

Nemen wij aau , dat men zich van een kleine 
oven voor 000.000 stuks kan bedienen, en voor
ouderstellen wij verder dat men met twee ploe
gen arbeiders het vormen der steenen verricht; 
dit volk levert dus dagelijks 24000 steenen en 
bij een verlies van wellicht 0 pCt. omtrent 22500 
stuks. Er verloopen alzoo ruim 4 weken, alvorens 
de steenen voor dezen oven zullen gevormd zijn, 
en daar men dau nog naar omstandigheden 4 we
ken ol' meer noodig heeft, om de laatst gevormde 
steenen behoorlijk uit te drogen, mag men er 
niet op rekenen met het bakken vóór het begin 
of bet luidden der maand Juli te kunnen begin
nen, zelfs ai ware het wéér nog zoo gunstig 
voor dit bedrijf, liet bakken duurt gewoonlijk 
nog 5 tot 0 weken eu het du.uop volgende af
koelen der gebakken steenen opnieuw ongeveer 
2 weken. Hieruit volgt, wat dan ook door de 

Ultgegevn te Arnhem bij D. A. THIEME.—Hoofdcorrespondenten L. V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A X DEK WIEL. 



ondervinding bevestigd wordt, dat dc steenbak
ker niet vóór het einde van de maand Augustus 
in staat i s , zijne kalanten van de, in dat jaar 
gebakken voortbrengselen te voorzien , maar dan 
is de beste tijd voor het bouwen reeds voorbij. 
Wat hiervan de resultaten zijn, als ook dat de 
geheele wijze van werken zoo ondoelmatig moge
lijk is, zal een ieder gemakkelijk kunnen vatten 
wij zullen daarom hierbij niet langer stilstaan. 

Gaan wij nu tot liet bakken der steenen over. 
Ue gedroogde steenen worden in den oven op 
de smalle zijvlakte staande zoodanig geplaatst, 
dat er slechts eene geringe tusschenruimte voor 
het opstijgen der heete gassen overblijft; zij vor
men dus verscheidene horizontale lagen , waarvan 
de bovenste, wegens dc hoogte van den oven, 
cene vrij aanmerkelijke drukking op de onderste 
lagen uitoefenen. In de onderste lagen ziju, in 
de richting der breedte van den oven, op afstan
den van ongeveer 2 e l , verscheidene kanalen 
uitgespaard, die ongeveer 5 tot 6 palm wijd cn 
hoog zijn en waarin de tot het bakken henoo
digde warmte door de verbranding van lange 
Friesche turf, wordt voortgebracht. Om in deze 
kanalen tc kunnen stoken, loopen zij aan weers
zijden in de lange zijmuren van den oven uit , 
en vormen aldaar mondingen, waardoor inen 
met cene zekere handigheid de turven naar bin
nen, tot zelfs in het midden der vuurgangeu, 
werpt. Een rooster ontbreekt, zoodat de brand
stof dicht op elkander gehoopt, op den grond 
ligt en de voor de verbranding noodige lucht 
kan alleen door de vrij enge vuurmonden naar 
binnen stroomen. Ken schoorsteen ontbreekt even
zoo; de tocht is derhalve zeer gering en wordt 
bovendien nog door den geringen afstand tusschen 
de steenlagen aanzienlijk verminderd. Van dit 
alles is het gevolg, dat de verbranding hoogst 
onvolledig is , dat eene menigte der bij het gloeien 
van den turf ontwikkelde brandbare gassen on-
verbrand ontsnappen en de overblijvende kool 
met de zuurstof der lucht niets dan kooloxydc 
en geheel geen koolzuur vormt. 

Veelvuldige proeven hebben het bewijs gele
verd , dat, in dit geval de ontwikkelde warmte 
niet meer dan bedraagt van de warmte, die 
men bij eene volledige en krachtige verbranding 
onder toevoering van veel lucht en in groote 
hitte zou kunnen verkrijgen. Het bakken der 
steenen, volgens onze methode, vcreischt om deze 
reden 5 maal of minstens 4 maal meer brand
stof dan eigenlijk noodig zou zijn ; van dat alles 
heeft men in de practijk geen besef. Deze om
standigheden doen zich evenwel nog ongunstiger 
voor, wanneer men er op let, hoe de steenen 
dc werking dei' vrij geworden warmte ondergaan. 
In de vuurgangeu is natuurlijk de warmte het 
grootst: aldaar nemen de steenen dus weldra 
eene hevige gloeihitte aan, die ze doet week wor
den , samenbakken en van gedaante veranderen; 
de mondsteenen en klinkers geven hiervan het 
duidelijk bewijs. Men moet echter nog dagen eu 
weken met het stoken voortgaan , al zijn ook de 
onderste lagen sedert lang volkomen goed door
bakken , want de warmte verspreidt zich uiterst 
langzaam tot in de bovenste afdeeling van den 
oven. Gedurende dien tijd stookt men eigenlijk 
de onderste steenen, die de werking van het 
vuur niet meer noodig hebben en benuttigt van 
de warmte slechts een uiterst gering gedeelte 
voor de bovenste lagen, die zelfs na een tijd van 
vele weken nog niet behoorlijk gaar gebakken 
zijn. Van dc groote boeveelheid warmte, die 
door uitstraling, afleiding en wegvoering der op
stijgende gassen verloren gaat, willen wij niet 
eens gewagen. 

Hoe ongelijkmatig het bakken heeft plaats ge
had , ziet men bij het opruimen van den oven , 
op eene maar al te duidelijke wijze. In eenen 
Utrechtschen oven ontwaart men eene verbazend 
talrijke reeks van kleuren, van de zwartgrijze 
der mondsteenen en klinkers , de grauwe , hoog-
roode of appelbloesem, het lichtroode tot in de 
nauwe lijks veranderde biceken der bovenlagen, 
en deze kleurschakeringen , die alleen het resul
taat zijn van de ongelijkmatige inwerking van 
de warmte, vertoonen merkwaardig gevormde en 
van dc horizontale richting afwijkende kromme 
lijnen, die men moeielijk zou kunnen afbeelden. 
Vandaar de vele soorten van metselsteencn, die 
te Utrecht bijv. meer dan vijftig bedragen! Onze 
steenbakkers beweren nu wel is waai', dat een 
lang aanhoudend gloeien aan dc steenen cene 
grootere hardheid geelt, dat hierdoor de eigen
aardigheid der «llollandsche" steenen verkregen 
WOrdt, maar wij vreeten, dat zij ons het bewijs 
daarvan zullen schuldig blijven. Kn al ware dat 
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ook zoo, hoe is het dan met de bovenste lagen 
gesteld , die verreweg meer dan de helft uitma
ken .' Deze hebben toch niet in het gunstige ge
val verkeerd, dus zijn dat dan ook geene «echt 
llollandsche" steenen! Ons dunkt de zaak is een
voudig deze, dat men bij de bestaande wijze van 
bakken zich moet tevreden stellen niet de ver-
kregene uitkomsten, en dat men uu naar rede
nen van verontschuldiging zoekt voor den hoo
gen prijs, dien inen zich verplicht ziel voor hel 
fabrikaat tc vragen, een prijs, die ten voor-
deele van het geheele publiek aanmerkelijk zou 
kunnen verminderd worden, wanneer men eene 
meer op rationeele grondslagen berustende me
thode bij het bakken in toepassing wilde bren
gen; zulk eeue methode is die van Hoffmann. 

De i n Duitschland tot voor weinige jaren ge
volgde methode bij het hakken der steenen was 
hier en daar nagenoeg met de boven beschrevene 
overeenkomende, — op sommige plaatsen, al
waar hel bakken iu hoopen of zoogenaamde veld' 
ovens geschiedde, wellicht nog minder doelmatig: 
alleen in enkele streken, bijv. bij Berlijn (Rathe-
now) bediende men zich tot dusverre van lage 
overwelfde ovens, die eenigszins op onze ovens 
voor het bakken van dakpannen gelijken, lu lie
zen oven behouden de steenen beter hunne re
gelmatige gedaante eu zijn toch hard gebakken 
cu bijna allen van dezelfde kleur, terwijl zij nog 
iu meerdere opzichten boven onze steenen te ver
kiezen waren , doch ook deze steenovens voldoen 
nog niet aan de eischen der wetenschap : noch 
de inrichting, noch de werking berust op rationeele 
beginselen , — hoofdzakelijk wegens het ontzag
gelijk verlies aan warmte en tijd. Deze overtui
ging heeft llollmann lot zijne thans beroemde uit
vinding gebracht. Zooals wij reeds opgemerkt heb
ben , was men in den beginne angstig um vau dc 
nieuwe uitvinding gebruik te maken ; men wilde 
afwachten, om te zien, wat de ondervinding 
daaromtrent zou leeren, en alleen enkelen durf

den er de proef mede te nemen. Er zijn sedert 
maar weinige jaren voorbijgegaan en reeds is de 
toestand geheel veranderd ; men dweept tegen
woordig met deze ovens. Wij hadden voor twee 
jaren gelegenheid eeu llolfiuaiinschc steenoven tc 
llami» in Westphalen te zien ; daar men echter 
eerst kort te voren met het bakken begonnen 
was , kon men ons over den uitslag alleen mede-
deelen, dat men voorloopig reden had tevreden 
le zijn. Bezigheden van anderen aard brachten 
later onze gedachten op een ander spoor, totdat 
wij er iu den loop der laatste maanden weder 
aan werden herinnerd door eenige modellen op 
de tentoonstelling te Parijs en een klein ge
schrift , bevattende de notulen der bovenvermelde 
vereeniging van steenbakkers. Toen zijn wij tot 
het besluit gekomen, onze laudgciiooten met de
zen oven bediend tc maken cn op dc voordeelen 
te wijzen, ilie daaraan verbonden zijn; waarvoor 
wij geene geschikter jilaats meenden te kunnen 
vinden dan «De Opmerker." Om zeer duidelijk 
te zijn , hebben wij geineend van den oven eene 
afbeelding , eene soort van perspectivische door
snede tc moeten geven , waarnaar wij bij de na
volgende beschrijving verwijzen. Men moge ech
ter in di'ze afbeelding niets anders zien dan cene 
schets, die tot het begrijpen der zaak zal bijdra
gen eu geenszins eene teekening op maat; wie 
zulk cene teekening wenscht te bezitten , zal wel 
doen, zich met den uilvinder Hoffmann, Kessel-
stras.se n". 7 te Berlijn, in verbinding tc stellen. 

De Hoffmannsche oven wordt ringoven genoemd, 
omdat de ruimte voor het opzetten en bakken 
der steenen uit eene onafgebroken doorloopende 
ringvormige en overwelfde kluis « bestaat. De 
grootte van den r ing , vooral dc straal vau den 
cirkel , waarnaar deze kluis is aangelegd, hangt 
van het aantal der dagelijks te bakken steenen 
af. Voor een oven van middelbare grootte, die 
geschikt is om eiken dag 4Ut)ü steenen van H ' i , 
Khl. duim of 30 Ned. duim lengte en eene even

redige breedte en dikte af tc leveren , is de ge
middelde straal of be gelijk aan 10 Ned. cl . Daar
in zouden dus van dc Utrechtsche steenen , die 
22 Ned duim lang zijn, per dag (}})».4000 of 
nagenoeg 10000 stuks kunnen gebakken worden. 
Bij deze afmeting wordt de wijdte van den ring-
vormigen gang omtrent 22 palm mi dc hoogte 
II) palm gemaakt; het is dus zeer gemakkelijk 
de steenen der bovenste lagen te bereiken. Ten 
einde de uitstraling eu de afleiding der warmte 
zooveel mogelijk te verhoeden, ziju de zijmuren 
zeer dik cn dubbel aangelegd; dc van het vuur 
verwijderde buitenste muur van gewone-, dc bin
nenste afdeeling of voering van vuurvaste steenen : 
beiden zijn door houtasch, turfmolm enz. van elk
ander gescheiden. Voorts legt inen den oven 
het liefst op een hoog gelegen drogen grond 
aau en belet nog het opstijgen van het vocht 
door cene iu de fundeering geplaatste dubbele 
laag van steenkolenteer doortrokken bordpapier, 
dat in Duitschland veelvuldig tot het bedekken 
der daken gebruikt wordt. De verdamping vau 
hel uit den grond oprijzende vocht doet een aan
merkelijk gedeelte van de verbrandingswarmte 

verloren gaan, hetgeen bij ons tot dusverre nog 
geheel onbekend schijnt te zijn. 

Om toegang tot dc kluis a tc verkrijgen en 
den oven te kunnen vullen en ledigen, zijn er 
in den buitensten ringmuur een zeker aantal, ge
woonlijk 12 tot 10 deuropeningen of ingangen d 
aangebracht. Heeft het vullen plaats gehad, dan 
sluit inen deze openingen en wel aan de binnen
zijde met eene plaat van vuurvaste k le i ; aan do 
buitenzijde met eene ijzeren deur e; de tusschen 
beiden besloten lucht is van alle lichamen der 
natuur de slechtste warmtegeleider , zoodat de 
ijzeren (leur ook maar eene geringe verhooging 
in temperatuur ondergaat. 

Dc geheele kluis vormt wel is waar een samen
hangende onverdeelde gang: men zal echter wel 
doen zich voor te stellen , dat zij in zooveel 
vakken ol'afdeelingen gescheiden is als er deuren 
in voorkomen: in onze afbeelding bijv. in 12. 
Op welke wijze zich deze vakken of kamers voor
doen, laat zich uit den platten grond in het 
weggesneden gedeelte van den oven bij //', ge
makkelijk zien. De afscheiding der vakken heeft 
plaats door sponningen i iu de ringmuren en door 

spleetvormige openingen »/ in het gewelf. Door 
de laatste kan men eene dubbele plaatijzeren 
schuif h neerlaten, en als deze daarna in dc 
sponningen met klei is dicht gestreken, dau is 
het kanaal <i op deze plaats zoogoed als herme
tisch gesloten. Kr bevindt zich echter slechts 
op ééne plaats zulk cene schuif ol' afsluiting: 
dc overige hokken loopen derhalve ineen. Het 
oplichten en neerlaten der schuif h geschiedt door 
een kett ing, die boven over eene katrol loo|d, 
welke aan een wagentje is opgehangen , dat over 
de ringvormige spoorstaven /.' in het dak van 
hel gebouw zich gemakkelijk verplaatst en boven 
de spleet .</ kan gebracht worden, waarin men de 
schuif wi l neerlaten. Meu ziet hieruit dat van 
de 12 openingen </ er II niet gebruikt worden ; 
deze blijven dus open , maar als de oven in wer
king is , zijn ze elk afzonderlijk met cene ijzeren 
kap / bedekt en ten gevolge van de op de bo
venvlakte van den oven aanwezige asch tamelijk 
luchtdicht afgesloten. 

(Wordt vervolgd.) 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D. 

Te New-York is hel plan geopperd om iu 
het Central Park ceu standbeeld der republiek 
op te richten, vervaardigd naar de teekening van 
een Italiaanseh beeldhouwer. Het voetstuk zal 
200 en het beeld 300 voet hoog zijn. Hel zal 
ingewijd worden iu 1883, het jaai der voltooiing 
van Noord-Amerika's onafhankelijkheid. 

— De commissie tot oprichting van een stand
beeld voor lord Palmerston heeft de bewerking 
van het beeld opgedragen aan den Engelschen 
beeldhouwer Thomas Woollier, liet beeld zal acht 
voet hoog zijn en v>or het parlementshuis in 
Westminster tegenover het beeld van Bobert Peel 
geplaatst worden. 

II I N N E N I. A N D. 

Bij beschikking van den Minister van Binnen
landsche Zaken van den 16 December 1807 is 
het dage lijksrh toezicht op den dienst van den 
staatsspoorweg vau Enschedé naar cle Pruisische 
grenzen, nadat die lijn voor het verkeer zal zijn 
geopend, mede opgedragen aan den spoorweg-
opziener .1. II. A. Ilanekar le Delden. 

— Uil goede bronnen vernemen wi j , dat de 
lijn Boxtel—'s-Bosch met primo Januari a. s. voor 
het publiek zal geopend worden. 

— Blijkens aankondiging in de Nederlandsche 
Stunts-Courant van den 7 December j . 1. zal , in 
de eerste helft van Januari e. k. een vergelijkend 
onderzoek plaats hebben van candidaleu dingende 
naar i le betrekking' van surnumerair de,, 

waterstaat. Naar wij vernemen bestaat de com
missie van onderzoek uit de heeren : 

(.'. llrunint/s, inspecteur van den waterstaai , 
als Voorzitter. 

/'. Caland, hoofdingenieur van den waterstaai 
Ie Delft. 

./. Lebref en '/'. ./. van den Deeg, hoogleerarcn 
aan dc Polytechnische school te Delft. 

./. /•'. Houtjaurd, Itelérendaris der afdeeling 
Waterstaat van het departement van Binnenland
sche Zaken. 

./. /•'. VV". Conrad, ingenieur van de.i water
staat le Alkmaar. 

/.. .1. dn Celliée Muller, ingenieur van den 
waterstaat te Amsterdam, tevens als Secretaris. 

— Door het stormweder van 12 en 13 Decem
ber j . I. is, naar wij vernemen, aan dc werken 
van de Hoek vun Holland geene andere schade 
ontstaan, dan dat eenige stortsteen vóór cn buiten 
den kop van den zuidelijken dam is verplaatst. 

Amsterdam. Het Bestuur der Maatschappij 
tot Bevordering der bouwkunst heeft de leden in 
kennis gesteld met de hieronder volgende vragen , 
die op dc 15 l I r ultjemeene bijeenkomst. te houden 
in het jaar 1808, op een nader te bepalen dag 
behandeld zullen worden. 

1°. Met wrik duel zijn de afdccliugen van tie Maatschappij 
Tot bevtn-derinij der Bouwkunst opgericht 'r 

Beantwoorden, zij aan tlit duel? 
2° . Welke bouwstijlen wordeu under de romautisrlie gc-

raugsehikt en waarom : 
3". Niet zelden worden iu Nederland de gevels , van berg

tal baksteen gebouwd, met o l i éu en verfstulhai bestreken 'i 
Welke 'tijii de goede eu kwade gevolgen vuu deze han
deling P 

4 ° . In welke opzichten eu ï n hoeverre knn tie beoefening 
der archeologie (oudheidkennis) bevorderlijk zijn aan de be
de udaagsehfl lioiiwktiust, met betrekking tot de Ilieorie eu 
de practijk P 

5 Ü . Il iu de laatste jareu bet ainbaclit van verver of 
huisschilder vooruirgegunu eu in welke opzichten--

209 

6°. Welke zjju de hoofd- eu grondvormen vau deu Egyp-
tischeu bouwstijl P Aau welke denkbeelden ziju die vormen 
outlccnil 'r Welke Egyptisch* inouiiiueutcu bc/ittcn dc 
schoonste vormen, eu vau welken tijd dagteckencn lij? 

7". Vrij algemeen u-orden tie gemeente-architecten te 
laag bezoldigd iu evenredigheid tot hetgecu vau hcu wordt 
verlaugdHoedanig zou huiiuc maatsehappelijke positie te 
verbeteren ziju 'r 

8°. Heeft men iu trocgcreu tijd de klassieke bouwstijlen 
goed gekend • 

9°. lu het Noorden en lu-t Bovenland wordt het hout 
steeds op Auisterdainsche maat gezaagd , hetgeen voor andere 
steden dikwerf eene herleidiug in Kijidandselic uoodi" maakt. 
Welke middelen ziju met goed gevolg aau te wendcu, om 
het hout in Nederlandtohe mant gezaagd te krijgen , die zeer 
dikwerf voi>rdeeliger zou uitkomen f 

11).,. Welke algemeene bouwtypeu ziju vuur Nederland de 
meeat tiocltrctU'iiile. eu wat is ledoen om aan deze ingang 
te verselintlëu bij het publiek eu zijnen liedelldaagselieu 
smaak -

_11„. Welke voorzorgen behooren te worden genomen 
bij liet bouweu in eu op slappe gronden , die laag liggeu 
eu ophuoging behoeven? 

12". Door welk middel eu op welke wijze is liai-tlsteeu 
selioou te makeu , iu afwijking vau de manier waarop dit 
geseliiedtr 

Wij vestigen de aandacht vau alle bouwkun
digen oj, deze vragen en stellen onze kolommen 
voor de bespreking en de opneming van antwoor
den volgaarne open, vertrouwende daardoor van 
onze zijde mede tc werken om de discussiën op dc 
algemeene bijeenkomst in 1808 meer vruchtbaar 
te maken. Schriftelijke antwoorden kunnen ook 
vóór of op den l"1™ Juni IN0H aan den secreta
ris worden toegezonden. 

— Men leest in de Asser Courunt het volgende: 
Evenals het Handelsblad en tic Amsterdamsche 

Courant, ontvingen wij gisteren per telegraaf de 
tijding, dat de Heer W. A. van der Sluis tc 
Appelscha de laagste inschrijver was voor het 
leggen der aardebaan van .Meppel over Assen 
naar Groningen en wel voor / 424,200. 

Wij deelden die tijding aan al onze gcabon-
neerden mede. 

Nu echter blijkt het, dat de heer Van der Sluis 
zich vergist had en dat dientengevolge tic laagste 
inschrijver is de heer II. II. Ilarkema te Warl-
buizen en wel voor de som van ƒ 5 2 9 , 9 0 0 . 

— T i - Leiden is de commissie geconstitueerd 
voor tic oprichting van een standbeeld voor Boer-
havo. Zij beslaat uit de heeren: Dr. J. A . Boogaard, 
hoogleeraar te Leiden, voorzitter: Dr. W. .1. van 
den Braiideler, burgemeester van Leiden; Dr. M. J . 
(iodefroi, méd. doctor te 's Hertogenbosch, secre
taris; Bartin Schimmelpenninck van den Oye, 
Minister van Slaat te 'sGravenhage, cn Dr. G. C. II. 
Suringar, hoogleeraar te Leiden. 

Meppel. De beproeving van dc spoorwegbrug 
over de Hoogeveensche vaart, aan het einde van 
het stationsplein alhier, is den loden dezer ge
schied en heeft volkomen aan de voorwaarden 
van het bestek voldaan. 

Nu tleze brug de voorgeschrevenc beproeving 
heeft ondergaan, is de spoorwegverbinding van 
Meppel tot Heerenveen geheel in orde cn naar 
men verneemt zal dc Baad van Toezicht op dc 
spoorwegen deze lijn in de volgende week in-
specteeren , waarop men spoedig de openstelling 
voor het publiek te geinoet ziet. 

N G E Z O N D E N . 

Aan de flcdactie! 
Het kan niet overbodig zijn dc aandacht van de 

lezers te vestigen op eene enkele gebeurtenis iu het 
bouwkundige, die ons al dikwerf bezig hield, 
zonder dat wij daarvan eene voldoende oplossing 
konden geven. Omdat wij onze opmerking niet' 
van algemeen belang ontbloot achten cn dezelve 
gaarne voldoende beantwoord zagen, nemen wij 
tie vrijheid ons tot De Opmerker te vervoegen, 
met beleefd verzoek , tlit schrijven in hare ko
lommen op te nemen, in naam der «schoone 
kerk-archilectuur." 

Een ieder die met belangstelling den bouw 
van dc katholieke kerken iu Nederland nagaat , 
zal hebben opgemerkt tlat voor geen dcrzelvc 
eene lokale prijsvraag is uitgeschreven en noch 
veel minder tie publieke mededinging is ingeroe
pen , zooals dat zeer prijzenswaardig door bijna 
alle kerkbesturen van Hervormde gemeenten , zon
der aanzien van personen en zonder op verschil 
iu godsdienst te letten , laatstelijk nog door die 
tc Rotterdam eu Voorschoten, is gedaan. Wij ver
oorloven ons eene vraag tc doen. 

Wat mag de oorzaak van die onbegrijpelijke 
uitsluiting zijn, cn zou het niet zeer bepaald 
voor vele kerkbesturen over Boonische gemeen
ten , die met beperkte geldmiddelen moeien han
delen of' half genoodzaakt ziju te bouwen, groote 
voordeelen aanbieden, wanneer zij bij publicken 
wedstrijd een doelmatig ontwerp zochten te ver

krijgen , dat het bedrag van hunne cassa niet 
te boven ging, in plaats van ontwerpen te doen 
uitvoeren , wier bouw de kerkelijke administratie 
in allerlei moeielijk heden wikkelt, omdat de be
grooting dikwerf te laat blijkt veel te laag te 
zijn opgegeven. Mocht een uwer lezers op deze 
onze bedenking eu vraag kunnen en willen ant
woorden, hij zal aan vele bouwmeesters die niet 
van de vriendjes zijn, of geen deel willen uitma
ken van dezen of genen krans, waar men elkander 
den hal toewerpt, rechtvaardigheid doen geschie
den en hun, die geen bestuurders willen zijn eener 
onderlinge handels-sociëteit in kerken cn onder
deden daarvan, eenen grooten dienst bewijzen. 
Er zou misschien na.zijn antwoord een algemeen 
bisschoppelijk decreet volgen , houdende dat voort
aan binnen ons land alle nieuw tc bouwen iloum-
schc kerken , in openbaren wedstrijd moeten wor
tlcu gesteld, om tleze door tie bekroonde prijsdin-
gers of door hem, wiens ontwerp het best was 
gekeurd, te doen bouwen. 

Zulk een decreet zou een sprekend bewijs zijn 
dat onze bisschoppen, pastoors tui kerkbesturen 
het goed met dc bouwkunst en hunne kerken 
voor hadden, en zou aanleiding kunnen geven, 
dat dc domperachtige vormen, die in den bouw
stijl van vele Rooinsch-katholieke kerken heerschen, 
plaats moesten maken voor de vernuftige gedach
ten van den oorspronkehjken bouwkunstenaar, die 
thans, evenals zijn bouwkunst buiten tien vrienden
krans staande , eigenlijk zeer onrechtvaardig wordt 
behandeld en teruggezet. 

Mocht de bovenstaande wensch worden ver
vuld en het decreet verschijnen , dan houden wij 
ons overtuigd van groote medewerking voor de 
u i t t e schrijven prijsvragen. Dc bouwkunst heeft 
toch enkel algemeene cn aesthetisclie belangen ; 
de persoonlijke zijn daaraan zeer ondergeschikt. 
Wat maakt het uit of de katholiek eene protes-
tantschc kerk , cn de protestant eene katholieke 
kerk bouwt.' Dc kunst heelt met de godsdienstige 
overtuiging zoo goeil als niets te maken, lu Am
sterdam heeft de .looilsc.he gemeente op de Deven
ter houtmarkt wel herhaaldelijk doen bouwendoor 
een katholiek architect. Dat was uiet bij gebrek 
aan een Israëlitisch bouwmeester. Wij vertrouwen 
dat de katholieke kerk-autoriteiten liet voorbeeld 
door de protestantsche cn israëlitische gegeven, 
spoedig zullen volgen , en dc buil voortaan niet 
anders wordt verdeeld dun ouder hen, die er en
kel wegens hunne verdiensten in tic kunst aan
spraak opmaken, onverschillig wie zij zijn. Wordt 
tlat gedaan, dan zal men geen 10, 20 katholiek,-
kerken iu één Bisdom meer zien, die allen op 
elkander trekken en in één en denzelfden stijl 
zijn gebouwd, dooréén en denzelfden bouwmeester. 

Het is opmerkenswaardig dat de heeren pastoors 
en voorgangers van onderscheidene gemeenten. 
zich niet al eer tegen eene ziekelijke eentoonig-
heitl in ile kunst hebben verzet. Zij hebben toch 
ieder voor zich hunne bijzondere kunstbegrippen, cn 
zijn evenals ieder ander uiensch , stellig verlangend 
en geheel vrij die te doen kennen cn opvolgen. 

Enkele der kcrkacdilen zijn daarenboven wak
kere voorstanders van hetgeen schoon i s , eu 
hebben voor de bouwkunst cn dc uiterlijke praal 
veel over. Waarom zorgen zij of' hunne gemeen
ten niet voor meer verscheidenheid en pracht in 
*lc bouwvormen hunner kerken.' 

Wie deze vraag beantwoorden kan, zal velen 
aan zich verplichten , en hen , die het ongeluk
kige gebrek van de overal verwensehte eenzijdig
heid aankleeft cn ontsiert, misschien tot inkeer 
brengen. 

Wij hebben tic eer te ziju UEDDienaar, 
W . 

Amsterdam , St. Nicolaas 07. 

Nieuwe wijze om een architect te kiezen. 
Iu het laatste nummer van »tin- Builder" 

leest men den navolgenden ingezonden brief aan 
dc Redactie: 

«Mijnheer, 
"In eene vergadering van het bestuur van de 

'illeailingtoii l 'nion", gehouden op den 28" 1"'. No
vember I.S07, is de navolgende nieuwe wijze, om 
een architect te kiezen , aangenomen. 

De namen van drie architecten uit Oxford wa
ren op afzonderlijke stukjes papier geschreven, 
waarna deze papiertjes werden dichtgevouwen en 
in een hoed geworpen. eu hi j , wiens naam hel 
eerst werd uitgetrokken, was verkozen. 

»lk veronderstel, mijnheer, dat dit een feit 
is. hetwelk niet onbekend moei blijven, — niet om-
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dat de architecten niet sinds lang gewend zijn, 
op eene onaangename wijze door het publiek be
handeld te worden, maar omdat alleen de open
baarmaking van zoodanige feiten zulke lieden zal 
overtuigen, dat fatsoenlijke meuschen , die het een 
of ander beroep uitoefenen . verdienen als zoo
danig behandeld te worden en dat zulk een ge
bruik hunner namen onrechtvaardig is. Texton.' 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 
Maandag , 2 3 Der . 

Ten raadhuize te 'aHage: het onderhond en de herstel-
lingen en vernieuwingen voor 18fi8: lo. vau de •ehoolgebou-
wen der gemeente en de onderwijzcrswoiiingen; 2o. van 
eeuige gebouwen, pompen, wacht- eu hramUpuithuisje-. 

Ten IS u r e , op het raadhuis te Amsterdam: lo. het bou
wen eener openbare burgerschool met lokaal voor dc gym
nastiek fii eeue ouderwijzerswouiug. op Int terrein van de 
voormalige Mouterij dc Gier, op de Kittteiibnrgergraebt; 
8 0 , het bouwen eener openbare nruicn-ehool met lokaal voor 
de gymnastiek cn eene onderwijzcrswnnhn: op de Schans 
over de Westeretraat. 

Ten 12 ure, ten raadhuize te Amsterdam: het gewoon 
onderhoud en dc daarbij behoorende herstellingen aan alk-
stads houten vaste- eu ophaalbruggen, met bijlcvering van 
alle daartoe vereischte materialen cn arbeid-loonen, voor 
den tijd vnu vier jaren, ingaande den 1 Januari 1808 eu 
eindigende den .'il December 18/1. 

Ten 12 ure, in het lokaal van liet ministerie van bin
nenlandsche zaken te 'sHa'-'e: de aanleg eener telegraaflijn 
met een draad van 0>s over Heese.li en Grave naar Nijme
gen , jn twee perceelen. 

Ten 12 ure, iu een der lokalen van het huis van arrest 
te Leiden: het onderhond van de Rijksgebouwen enz., be
hoorende tut het Huis van Arrest genaamd 'sGravenstcin al
daar, gedurende drie jaren. 

Ten 12 ure, ten raadhuize te Dordrecht: herbesteding 
van het eerste perceel van het bouwen eener visebmarkt, 
bestaande uit de daartoe behoorende gebouwtjes , enz. 

Ten 1 ure, in het akadeiniegebuuw te Leiden: bet makeu 
van de fundecring vour een aanzienlijk gebouw, bestemd 
voor eeu Nosoeomicum Acadcmiurn te Leiden. 

I H n n d a g , 24 l i c 
i t n 1 2 ure, in een der lokalen van het Huis van Arrest 

tc Woerden: het onderhonden van dc Gevangenis vuur 
veroordeelde vrouwen aldaar, met hetgeen daarbij behoort, 
gedurende drie jaren. 

Ten 12 ure, aan 's rijks werf re HeUevoetslnis: het uit
diepen vau de Marinehaven te HeUevoetslnis cn het op cene 
aan te -reven diepte huilden dier haven , gedurende het jaar 
1808. 

V r i j d a g , 27 H I T . 

Ten 10 ure, aan het prov. bestuur te Middelburg: het 
onderhouden van het Nederlaudsch gedeelte vau het kanaal 
van Neuzen, het zijkanaal uaar de Axelsehc Sassing enz., 
gedurende dc jaren 1808, 1869 eu 1870, met de levering 
van al de daartoe noodige bouwstotlen. 

Ten 1 0 ' , ure, aau het pruv. bestuur te 's Bosch: het 
voortzetten der verbreeding en verdieping van het kanaal de 
Dieze in de gemeente 's Hertogenbosch, van dijkpaal 1L 
tot dijkpaal L8. 

Ten 12 ure, aau het prov. bestuur Ie Arnhem: het drie
jarig onderhoud van de schutsluis en verdere werken , bene
vens het uitbaggeren en op de bepaalde afmetingen onder
honden der buitenkanaleii te S t Andries, behoorende tot de 
onderhoudswerken van de Waal iu deze provincie, ingaande 
1 Januari 1808 en eindigende :il December 1870. 

Ten 12 ure, aau het prov. bestuur te Arnhem: het aan
leggen van drie perpendiculaire kribben aan den linkeroever 
van de rivier de Lek, beneden het veer te hVusichem, be
hoorende tut de verbetcringswerken vuu deu Xei ler- l ïhi jn 
en Lek in die provincie. 

Ten 12 ure, aan het prov. bestuur te Arnhem: het aan
leggen van vier kribben op den regteroever van de rivier 
den Boveu- l ï l i i jn aau het Spijk, in die provincie. 

Ten 12 ure, aan het prov. bestuur te Groningen: het 
aanlegtren van eenige keistoepen op de aansluitende afwegen 
langs, en het door begrindiag vervangen van een gedeelte 
keistraat iu den weg vau Groningen nnar Delfzijl. 

Ten 12 ure, aau het prov. bestuur te Zwolle; het aan
leggen vau drie dwarskribbeu, beneden het zoogenaamde 
Ongemak, tusschcu de peilraaien 1AXXI eu I.XXXII. 

Znlrr r fag , 2N Der. 
Ten 11 un- , op het raadhuis te Arnhem : lo. het onder

houd der schoolgebouwen enz.; 2 a der grint-, zand- en 
heidewegen; .'io. der pompen en loodgieterswerken enz. en 
4o. der siiiidswerken enz. vour 1H08. 

Ten 2 ure, iu de vergaderkamer aau de groolc kerk te 
Rotterdam, het bouwen van eene kerk voor de Xed. Ilerv. 
gemeente aan de Kruiskade aldaar. 

HiiuiidufE, UO l i r e . 
Teu 1 0 ure , aan het prov. bestuur te Maastricht: het drieja

rig onderhoud der werken van het gedeelte der Zuid-Willems
vaart in het hertogdom Limburg, van de hoofdaloia te Maas
tricht tot de Belgische grens te Smeermaas eu van bet voctlitigs-
kauaal, ingaande den lsteu .lanunri 18(18 cu eindigende deu 
Sisten December 1870. 

Teu 10 ure, aan het prov. bestuur te Maastricht: de verbe-
„ - i e r i n g van den toegang nnar het groote Veer op den regter 

Alaasoever te Berg, gemeente Innend. 
' ' . T e n ' l l ' / j ure, aan liet prov. bestuur te "s Hage: dc aanleg 
vau rijswerken tot voortzetting der verbetering van het vaar
water iVr Oude Maas, beneden Dordrecht, boven de Krabbe . 
onder dV gi-meente Dubbeldam . provincie Zuid-Holland. 

^tj l l o i ide rdae , 2 Jan . 
Teu 12 ure, iu eeu der lokaleu van het ministerie van 

bimiemlandsehe zaken te 'sllage: het maken en leveren vau 
vijf-en-tachtig puutstukkeii van gegoten ijzer met glashard 
boveuvlak. 

Ten 12 ure, iu een der lokalen vnn het ministerie vnn 
biuneulaud.strhe zaken te 'sllnjrc: het bouwen van een dub-

'hAt\ #rTtmt,!iiin . l i . ! den mond van het kanaal duor YValche-
/gtgen Tnel- i$£'Aü\i! '--!•: . '• li iu ile buiteuvletigels, het maken 

£ v'aïj <1>W O^ftMyVithiiiL en het verrichten van eenige grond-
ja werken ' ' iFfyjWaA 
• . >J**«wW wvfr jil een der lokalen van het ministerie vnn • 
*̂ BmZ 9̂q|T̂ iSt r a - c : het leggen van deu bovenbouw met 
1' f van Irfüifi-* liet maken van afsluitingen en vnu 

*. v eeni^'f'verdure werken up en nabij het Station te l'trecht. 
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l l l n i i d a g , 7 J a n . 
Ten 2 ure , in het Notarishuis aan de Geldersche Kade 

te Rotterdam: het bouwen van 168 burgerwoningen, op eeu 
terrein aau den Oooswijkschen Rijweg nabij de Boezcmcingel. 

l ionri i ' rdag , tt J a n . 
Teu 12 ure, in ecu der lukalen vun het ministerie van 

binnenlandsche zaken te 's Hage: het bouwen van eene 
draaierij, eene smederij en eene werkplnats voor wagens te 
Tilburg. 

Woensdag, A i 'ehr. 
Ten 1 2 ure. ten raadhuize te Arnhem: het reinigen en 

schoonhouden van de gemeente voor den tijd van 3 uf 6 
jaren, in tc gaan 1 Juli 1868. 

Donderdag, l : i Fehr. 
Ten 1 2 ure, nau het ministerie van binnculandsclie zakeu 

te 'aHage: het maken van de pijlers der brug over het 
Hollaudseh Diep bij Moerdijk. 

Afloop van aanbestedingen. 
Op 12 Der. te Haarlem: de levering van 45,0(10 belgi-

sche straatkcijen. Minste inschrijvers de heeren KIoos cn 
Limburg te Rotterdam voor / 9688. 

Op 13 Dee. te Middelburg; 1 Het aanleggen van wer
keu op hei strand aan de oude hoeve. Aangenomen door 
den heer \ \ . A, Visser te Kattendiike , voor ƒ 22.790. 2. 
Het driejarig onderhoud van het gebouw der rijks hoogere 
burgerschool te Middelburg, van 1 Januari 1868 tot en met 
31 December ls?0. Aangenomen door den heer W. van 
l'ije .1.1/ , voor ƒ 546. 3. Het doen vnn eenige vernieuwin
gen ann en liet onderhouden van de havenwerken te Bres-
keus, gedurende 1868. Aangenomen door den heer 1. vnn 
Male Dz. te Dreskeus, voor ƒ7 .140 . 5. Het jagen der 
schepen, vaartuigen, vlotten enz. door het Zuid-Bevelaudseli 
kanaal , met inbegrip vnn de voorhaven der schutsluizen te 
llau>wei'it iu te Weincldinge gedurende zes jaar , aanvan
gende den 1 Januari 1868 en eindigende den laatsten De
cember 1873. Aniureuuincii door H . .1. Hubregtsen te Mid
delburg voor / l > 6 per paard. 5. het herstellen on drieja
rig onderhoud van 's rijks zeeweringen te Vlissingen. Aan
genomen duor den heer .1. Kuis tc Vlissingen voor ƒ 40.644. 
fi. nis voren te Veere. Aangenomen duor den heer A. len
ders te lireskens voor Jö.777. 

Op 13 Dec. te Zwulle: Het dnnrstelieu van eeu bleeslnag 
met bybehoorend pnkwerk, nau 1c leggen tot verbetering 
van de rivier den IJssel, tusschen peil raai 109 en 111 , tint 
vuor ƒ 1 8 0 0 is aangenomen door den lieer 11. H. Kcuniuk, 
te Vreeswijk. 

Op 14 Dcc. tc l'trecht: het makeu van een fori op de 
Hontensche vlakte hij Vechten. Aannemer dc heer .1. Bos
houwer te Dordrecht, vour ƒ 069,000. 

Op 14 Dcc. te l'trecht: het verruimen vnn den Krommen 
Itijn tusschen Wijk bij Duurstede en (,'othen, het maken van 
een Schutsluis eu van 3 bruggen over gemelden Krommen 
Rijn. Minste inschrijver de heer Schram uit Slicdrecht voor 
de som van ƒ 1 4 2 , 0 0 0 . Dc hoogste inschrijver was de heer 
Bosman voor /'260,000. De begrooting vnn het bewuste 
werk was ƒ 1 8 1 , 9 0 0 . 

Op l t t ' D c c te 'sllage: het onderhoud van de straat-, 
grind-, schelp- eu puinwegeu vnn de gemeente iu 1868. 
Daarvoor waren zes biljetten ingekomen. De minste inschrij
ver wns de heer .1. de Braam, te Delft, voor ƒ 19,975. 

Op l t t Dcc. te Dordrecht: het maken vuu eene visehmnrkt. 
Het eerste perceel, bestanmte in de gebouwtjes, enz. is nnu 
en minsten inschrijver niet gegund geworden; het tweede 
perceel of de ijzerwerken zijn nangciium.cn duur de hoeren 
Penn en Banduin, vuur /'2779. 

Op l t t Dcc. tc Haarlem: dc levering vnu45,000 Belgische 
straatkcijen. Dc minste inschrijvers waren dc heeren Kloos 
eu Leembruggen te Rotterdam, voor f9688. 

Op l t t Dee. te Haarlem: lo. het onderhouden der rijks
zeeweringen op Texel, over dc jareu 1808 tot cn met 1870; 
minste iuschrijvcr de heer W. Hellcnius te Texel, voor 
ƒ 0579 per jaar; 2o. het onderhouden der rijkszeeweriugen 
benoorden Petten, gedurende het jaar 1808 : minste inschrijver 
dc heer J . Oldenburg te Bergen, voor ƒ2980. 

Op 17 Dcc. tc 'sllage: het maken cn stellen van eeu 
ijzeren lichtopstaiid, met koperen lantaarn en ijzeren hek, 
benevens het maken der daarvoor noodige funderingen voor 
ecu oeverlicht te Willemstad; daarvoor waren 11 billet jeu 
van inschrijving ingekomen, en was de minste inschrijving 
die \au de heeren Nchrctleu cu Comp. te Beiden, voorƒ2246. 

Op MH Dee. tc l.ang Keppel: het houwen vaneen school
lokaal Laagste inschrijver de heer A. van Hagen te Kldrik, 
voor ƒ 4200. 

Op' ID Dec. te Haarlem: I. Het ouderhouden gedurende 
dc jaren 1868, I860 en 1870, vnn dc werken der Rijks-
zeehaven het Nieuwediep, prov. Noord-Holland. Miuste 
inschrijver dc heer Jansen, te Nieuwediep, voor ƒ 2 5 , 8 9 0 
per jaar. 2o. Het onderhoud der duinen op het eiland 
Terschelling, gedurende dc jaren 1808, 1869 eu lh70. Min
ste inschrijver de beer Bos, te Terschelling vuur ƒ 2 8 5 7 per jaar. 
3o. Het onderhoud der rijks havenwerken cu zeeweringen 
up het eiland l rk, voorde jareu 1868, I860 en 1870, minste 
inschrijver de heer Winters, te V r k , vour / 7000 per jaar. 

Advertentiën. 
Sollicitanten naar een te vaceren betrekking 

van B O U W K U N D I G T E E K E N A A R , adres
seren zieli o n d e r het motto t e e k e n a a r , bij den 
uitgever v a n lh' Opmerker, Alleen zij d ie het 
in pei-spei-tmi' b r e n g e n #romli<r verstaan, bewijzen 

van bekwaamheid en soliditeit kunnen overleg
gen, /.uilen in aanmerking komen. 

I N S C H R I J V I N G 
op Dingsdag den 'M December 1807, in hel 

TIMMEli l lUIS T K ROTTERDAM. 
N A A R I . E L E V E R A N T I E V A N 

1 , 1 0 0 . 0 0 0 

Getrokken Waalklinkers. 
De voorwaarden van levering liggen iu genoemd 

gebouw ter lezing en zijn van af Zaturdag a s., 
voor den prijs van It) Cents, verkrijgbaar hij de 
Wed. I'. V A N WAESBEHGE i-.'N ZOON, Boekdruk
kers in deu Houttuin, wijk l i , n°, I U i . 

A A N B E S T E D I N G . 
GECOMMITTEERDEN D E R XEBERDUITSCHE 

HERVORMDE GEMEENTE T K ROTTERDAM héb
ben het voornemen, om op Zaturdag den 28 
December 1807, des namiddags ten 2 ure, aan 
hunne Vergaderkamer aan de Groote Kerk . in 
het openbaar aan te besteden: 

Het bouwen van eene NIEUWE K E E K 
voor genoemde gemeente aan de 
Kruiskade te Rotterdam. 

liet Bestek en de Teekeningen zullen ter be-
zigtiging liggen van Donderdag den 28 Novem
ber 1807 iu een der localen aan de Groote Kerk, 
alwaar dan gelegenheid is tot het overnemen der 
Teekeningen. Op franco aanvragen eu tegen 
betaling van / I zal het Bestek te bekomen zijn 
aau het Keikekantoor aau de Groote Kerk te 
lintterdam 

Inlichtingen worden verstrekt ter plaatse waar 
de Teekeningen ter bezigtiging liggen op de in 
het Bestek bepaalde tijden, door den over dit 
werk gcstelden Bouwmeester. 

VERTINDE METAALBLADEN 
tegen vochtigheid der Muren uit de Fabriek van 

11. K. . « l ü ü l È l l t : , tc P a r i j n , 

l i i t N I i i i I <• i i d verkrijgbaar bij J A JS B K 
B It l ' 1 J N , Spiegelmaker van Z. II. den 
H o n i n g te Arnhem, ad /'1 per vierk. el. 
Gebruikaanwijzing en monsters op franco aan
vragen te bekomen. 

Zilveren Medaille. Zilveren Medaille. Bronzen Medaille 
18 (!."•). 18 0 0. 1867. 

A M S T E R D A M . A M S T E R D A M . P A R U S . 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

Bouwkundige voorwerpen van getrok
ken, geperst, gegoten en gedreven 

Zink als: 
A r c h i t r a v e n , B a l u s t r a d e n , K o l o m m e n , 

P i ë d e s t a l s , D a k v e n s t e r s , R a a m r o e d e n enz., 
naar elke teekening van getrokken Zink. 

K a p i t e e l e n , C o n s o l e n , L i j s t v e r s i e r i n g e n , 
D a k b e k r o o n i n g e n , P a l m e t t e n , K o p p e n , B a -
l u s t e r s , R o z e t t e n enz. . van gegoten en geperst 
Zink. 

S p i t s e n , V a z e n . W i n d w i j z e r s , B a l u s t e r s , 
B o g e n , B a l l e n . K o p e r e n s c h a l e n enz. van 
gedreven Zink en Koper. 

Voorts door toepassing van bovengenoemde 
wijze van fabricatie en derzelver Zametizetting, 
alle soorten van Bouwkundige voorwerpen en ver
sieringen . als : 

K e r k r a m e n ,• B o v e n l i c h t e n , F r o n t o n s , 
B a l u s t r a d e n . V a r a n d a ' s , K o e p e l s enz. enz. 
naar iedere teekening. 

Mede zijn verkrijgbaar: 
G e g o l f d Z i n k e n b l a d e n 'voor D a k b e d e k 

k i n g , in de breedte gegolfd 1.00 x 1.75 
Ned. El naar het Berlynsche Systeem, a f 1,25 
per 100 Kilo boven de noteering van het gela
mineerde Zink. 

liet n i e u w e M o d e l b o e k wordt tegen remise 
van /' 5 franco ingezonden. 

WITKFBAI.Y, ui::(>:trzt:> , i i tmii .Mit is. 

B E C K E R &, BÜDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hockmect- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , D E N A A N L E G 

V A N S P O O R W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N , — Voorts 
de gunstig bekende Becker ' s B a l a n s e n , 
B a s c u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

Heden ziet het licht bij A. TJADf.N te Deven
ter eu is op hestelling alom te bekomen: 

I I A A I I B O K K 
T O T H E T l . E E R E N K E N N E N E N O N D E R Z O E K E N E N Z . D E R 

schilder ver ven, oliën en vernissen, 
rour Schilders , Handelaren in Verfstoffen , 

Bouwkundigen, Aannemers, Opzichters enz. 
dooi- t i . .1. . I A C O I I S O N A . B Z . , met een voorwoord 

en aanbeveling van den hoogleeraar Dr. M . J. 
Coi>. 2de geheel omgewerkte en veel ver
meerderde druk f 1,90. 

DE HOFFMANNSCHE OVEN VOOR HET B A K K E N 
V A N METSELSTEENEN. 

II. 

Vervolg en slot van pag. 209. 

Tusschen de openingen g bevinden zich in het 
gewelf der kluis verscheidene ronde openingen 
in van 1 ' / i tot 2 palm wijdte, die men door op
gelegde steenen platen of ijzeren kappen sluiten 
Van ; zij dienen om de brandstof in den oven tc 

erpen , waaruit men ziet dat het stoken bij' 
-/cn oven van boven geschiedt. Het mag even-
rel hier reeds opgemerkt worden, dat men al

leen in één der hokken , juist tegenover de schuif 
h, stookt, terwijl in de overige aldeelingen de 
steenen of langzaam afkoelen of vanlieverlede 
gedroogd en verwarmd worden , zooals bij de 
beschrijving der handelwijze bij het hakken zal 
worden uiteengezet. 

Voor de wegvoering van den rook en de gas
sen, die bij de verbranding in den oven ont
staan , dienen de onder den grond aangelegde 
tochtkanalen n. Elk vak is met zulk een afvoer
kanaal voorzien, die intusschen allen in eene 
gemeenschappelijke ringvormige kluis o uitmon
den , op cene wijze zooals zich uit de doorsnede 
in de figuur laat zien. Wanneer de oven in 
werking is , geschiedt de allciding der verbrun-
diugsproducten alleen door één dezer kanalen, 
en wel uit de afdeeling in de liguur aangegeven 
onmiddellijk naast de schuif h aan de linkerzijde; 
de overige kanalen zijn gesloten, en wel door 
boven de iets vooruitstekende monding in de 
kluis o eene soort van ijzeren stolp s néér te 
laten. Daartoe zijn deze stolpen elk aan een 
ketting of draad bevestigd , die op de eene of 
andere wijze opgehangen kunnen worden door 
eene opening, boven in het gewelf uitkomende. 
Men kan dus op eene vrij gemakkelijke wijze de 
verbinding van den oven niet de kluis o tot 
stand brengen of afbreken, door deze stolpen op 
te lichten of te laten zakken; de op den bo
dem der kluis aanwezige asch geeft ook eeiu* vrij 
luchtdichte afsluiting. De kluis o is bij de meeste 
dezer steenovens om den ongeveer 30 el hoo
gen schoorsteen </ aangebracht, en staat daar
mede door vier openingen p in verbinding; 
alleen voor het geval, dat men twee of drie ovens 
met een gemeenschappelijke!! schoorsteen in ver
binding stelt, staat deze op zijde eu niet in het 
midden, zooals hier is voorgesteld. 

In de omgeving van den oven bevindt zich de 
ruimte voor het vormen en drogen der steenen, 
en ten einde dit ten allen tijde, zelfs in den 
herfst en winter, te kunnen uitvoeren, is deze 
ruimte en de oven zelf, niet eene lage kap 
" V e r d e k t , die door eene ringvormige muur ( , 
eenige staanders it en den schoorsteen </ gedra
gen wordt, waarover wij niet verder behoeven 
uit te weiden, omdat men veronderstellen mag , 
dat idk architect met de wijze van aanbrengen 

van zulke kappen volkomen bekend is ; alleen 
willen wij opmerken, dat deze kappen zeer licht 
moeten zijn , en in Duitscblnnd daarom meestal 
met geteerd bordpapier worden gedekt. In de 
ïini li i ' ^. op omtrent 10 el van den oven verwijderd, 
bevinden zich een twaalftal deuropeningen X voor 
het binnenstroomen der lucht, en deze kunnen 
door lichte schermen of jalouziccn naar willekeur 
meer of minder gesloten worden. Het vormen 
geschiedt, zooals uit de figuur blijkt, in twee 
étages , waarin tevens de droogrekken zijn op
gericht ; de laatste zijn ongeveer overeenstem
mende met de droogrekken in onze tichelhuk-
kerijen. De steenen liggen gedurende het dro
gen op planken, waarop wellicht tien tot twintig 
stuks kunnen geplaatst worden. Voor het ver
voer worden zij , op deze planken liggende, op 
een wagentje geplaatst en daarmede rechtstreeks 
over ijzeren rails naar de daarvóór liggende oven
monding gebracht, zoodat het arbeidsverlies even 
als de beschadiging der steenen al zeer gering 
wordt, want het bezetten van één der vakken in 
den oven heeft alleen uit den daarvóór liggenden 
sector plaats, hetzij uit de onderste of uit dc 
bovenste verdieping. 

Wij meenen met de voorgaande beschrijving 
de inrichting van den nieuwen steenoven duide
lijk genoeg gemaakt te hebben en kunnen alsnu 
er toe overgaan , om aan tc toonen op welke 
wijze het bakken daarin geschiedt; dit zal den 
lezer terstond op de hoogte van deze zaak bren
gen, en den wellicht nog bcstaanden twijfel om
trent het voonleelige dezer handelwijze geheel 
wegnemen. Zooals reeds opgemerkt is , kan men 
zich voorstellen, dat de oven uit 12 niet elkander 
samenhangende hokken bestaat, die wij door de 
cijfers van I tot 12 zullen onderscheiden, waarbij 
wij aan de rechterzijde van de schuif h begin
nen , en bijgevolg het hok n°. 12 zich onmiddel
lijk links daarvan bevindt. Het vuur wordt als
dan in het vak n". 7 onderhouden, en de stee
nen daarin , naarmate der mindere of meerdere 
hardheid der voortbrengselen , de eigenschappen 
van de klei en de soort van de brandstof enz., 
gedurende 24 tot 'M uren in vollen gloed ge
houden. De deuren van het vak 1 en 2 zijn 
gedurende dien tijd geopend : aldaar kan dus de 
dampkringslucht naar binnen stroomen, die zich 
door de kluis a tot aan het vak 7 voortbeweegt en 
langzamerhand verwarmt, terwijl ze de reeds ge
bakken steenen in de hokken 3 , 4 , 5 en ü van
lieverlede afkoelt. Daags te voren heeft het 
bakken in 0 , nog één dag vroeger in 5 plaats 
gehad, enz. De steenen in N " . 0 zijn dus nog 
vrij heet, omdat de afkoeling slechts één dag 
geduurd heeft; die in 5 zijn minder warm, want 
de lucht heeft er twee dagen overheen gestroomd; 
daarentegen zijn ze in 4 gedurende drie, in 3 
gedurende 4 dagen, aau de iustroomende lucht 
blootgesteld geweest. Men ziet hieruit, dat de 
aankomende lucht aanvankelijk de minder ver-
wurmde steenen ontmoet, deze dus volkomen af

koelt, maar bij de vooruitgaande beweging al 
heeter en heeter wordt en eindelijk in N°. 7 
niet alleen door afgifte van warmte tot de ver
heuging der aldaar bestaande temperatuur bij
draagt, maar zich tevens met de ingeworpen 
brandstof op zulk eene krachtige wij'.e verbindt, 
dat alleen koolzuurgas en waterdamp geboren 
worden, waarbij zich, zooals aan de natuur- en 
scheikundigen genoegzaam bekend i s , de grootst 
mogelijke warmte ontwikkelt. Er ontstaat dus 
eene felle hitte in N " . 7 , die desnoods de steenen 
tot eene hooge witgloeihitte kan brengen, vol
doende om bijv. klinkers te doen ontstaan: voorts 
eene geregelde afkoeling der reeds gebakken 
steenen in den betrekkelijk geringen tijd van 
weinige dagen, en eindelijk het terug verkrijgen 
der anders verloren warmte der gloeiende steenen, 
daar door de dikke en doelmatig ingerichte zij
muren weinig warmte kan ontsnappen; dit zijn 
alle voordeden, die ongetwijfeld door de zaak-
kundigen naar waarde zullen worden geschat. 
Doch dat is nog niet alles. 

Van het vak N" . 7 af, bewegen zich de heete 
gassen door de vakken 8, 9 , 10 , Tl en 12 
vooruit, eu ontmoeten de aldaar opgestapelde 
steenen, die ze allengskens opdrogen, en tot 
gloeiens toe verwarmen, waarbij een groot ge
deelte van de in de gassen aanwezige warmte 
wordt terug verkregen, terwijl alleen zooveel over
blijft, als noodig is, oin een behoorlijken tocht iu 
den schoorsteen voort te brengen. Alle toebtka-
nalen n zijn met de er toe behoorende stolpen s 
gesloten, behalve de laatste in N". 12; de ver-
branilingsproducten zijn dus wel genoodzaakt deu 
aangewezen weg te volgen, om daarna door het 
kanaal n van het laatste vak in de kluis o en 
vervolgens in den schoorsteen te komen. (Het vak 
12 is daags te voren, het vak H nog een dag 
vroeger niet steenen gevuld enz.); en daaruit is 
op te maken, dat de steenen evenals de door-
strooinenile lucht in temperatuur verminderen, 
naarmate men zich van de verbrandingsplaats ver
wijdert. De in N" . 12 opgestapelde steenen drogen 
dus volkomen uit, die in H zijn reeds droog eu 
warm, iu 10 nog al warmer en in 9 en 8 be
vinden zij zich in den toestand van gloeien , en 
dat alles is de uitkomst van de warmte, die men 
anders verliest. 

Voordat wij verder gaan , zullen wij nog bet 
een en ander over het stoken in het midden 
brengen. Tot het voortbrengen der warmte kun
nen alle stoffen zonder uitzondering gebruikt 
worden , die anders tot de verbranding dienen , 
als bijv. steenkolen, hout, takkenbossen, turf, 
run, bruinkool, enz., maai wat als nog een 
wezenlijk voordeel mag beschouwd worden, is 
dat men zich evengoed, ja zelfs nog beter van 
de lijn verdeelde brandstof dan van grootere 
stukken kan bedienen; dat men bijv. met turf
molm en steenkolengi'tiis kan stoken, die in de 
gewone ovens niet wel toepassing kunnen vinden ; 
alleen als de steenkolen en de turf al te veel 
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asch achterlaten, en daardoor als het ware de 
vuurgange» verstoppen of dc steenen wellicht aan 
elkander doen smelten, zijn ze in dezen oven 
evenmin als in den oven volgens het oude stelsel 
te gebruiken. Het bezetten der hokken met 
nieuwe steenen vcreischt niet weinig zorg; cr 
moeten ook hier tusschenruimten uitgespaard 
worden , om de doorstroomende lucht, zoo gelijk
matig mogelijk te verspreiden. Bovendien moet 
men onder de stookgaten m eene grootere ruimte 
of zoogenaamde putten aanleggen, uit wier om
vang naar binnen toe eenige steenen vooruit
steken, waardoor men bereikt, dat de brandstof 
gedeeltelijk tot op den bodem van de kluis valt 
cn gedeeltelijk op hoogere plaatsen blijft liggen. 

Daar echter de werkman, die met het inzetten 
der steenen belast is , nooit ander werk verricht 
en zich dus dag op dag met dezen arbeid bezig 
houdt, verkrijgt hij eindelijk in dit vak zulk eene 
bedrevenheid, dat eene stoornis in het bakken 
door ongeschikt geplaatste steenlagen na eenigen 
tijd niet meer behoeft voor te komen. Dezelfde 
opmerking geldt ook van den jongen, die met het 
stoken is belast; deze bevindt zich voortdurend 
op den oven en wel boven het vak N". 7. Door 
de platen hoven dc stookopeningen m weg te 
schuiven, of de ijzeren stolpen op te lichten, kent 
hij terstond den gang van den oven, en werpt 
alsdan door een vultrechtcr de brandstof in die 
openingen, alwaar blijkbaar de hitte te gering 
is. Wellicht zal men meenen, dat hij het openen der 
vulgaten de rook en heete lucht daaruit zullen 
opstijgen, en zoodoende den stoker hinderlijk zijn 
en het onderzoek naar den toestand van den oven 
onmogelijk maken. Dit is het geval echter niet. In 
de eerste plaats ontstaat er nooit eenige rook, cn 
men kan op een matigen afstand van de fabriek 
uiet zien, of ze al dan niet in werking is; de verbran
ding is dus blijkbaar volkomen en men heeft geene 
verliezen door onverbrande voorwerpen in den 
vorm van walm en rook te vreezen. In de tweede 
plaats is de tocht in de kluis in horizontale rich
ting sterk genoeg, om dc dampkringslucht dooi
de stookgaten van hoven naar beneden, als ook in 
de omgekeerde richting te doen stroomen. Uit 
het medegedeelde kan nu genoegzaam blijken, 
dat men het in de hand heeft, de hitte iu den 
oven te regelen, zooals men het doelmatig acht, 
en dat raen er in kan slagen , aan alle steenen 
in hetzelfde vak ten naasten hij dezelfde tempe
ratuur mede te deelen , zoodat ook allen na het 
bakken in kleur, hardheid en andere eigen
schappen zullen overeenstemmen: tot welken 
graad van hardheid men de voortbrengselen wil 
brengen, hangt geheel en al van den stoker en 
van den duur van het stoken af. 

Wij hebben opgemerkt, dat de deuren van de 
vakken n°. 1 cn 2 openstaan , terwijl in n". 7 
gestookt wordt. Dit geschiedt evenwel niet alleen 
met het doel , om aan de noodige verbrandings
lucht ingang te verschaffen, lu het vak n°. 2 
bevinden zich namelijk de gebakken steenen , die 
reeds in zooverre zijn afgekoeld, dat men ze met 
de handen kan aanraken ; uit deze afdeeling wor
den de gebakken steenen weggeruimd , waartoe 
de deur moet openstaan. Dezelfde arbeid is daags 
te voren in n°. 1 verricht; dit vak staat dus nu 
leeg cn kan opnieuw met steenen worden bezet. 

Bij den gewonen gang van zaken duurt het 
bakken in n". 7 omtrent '24 uren , cn deze tijd 
is voor de meeste metselsteenen alleszins vol
doende, want zij nemen daarbij eene hardheid 
aan , die met onze grauwe en hoogroode vrij wel 
overeenkomt. Men zal dus den volgenden dag 
in het bakken eene verandering kunnen brengen, 
door het stoken in n°. 8 te laten plaats hebben. 
Vooraf wordt evenwel de deur van het eerste 
vak gesloten , alsdan de schuil' h opgehaald , tus
schen n». 1 en 2 neergelaten en de voegen met 
leem dicht gesmeerd; daarop de stolp S in het 
vak 12 neergelaten en die van n°. 1 opgetrok
ken ; en eindelijk de opening g in het gewelf 
door eene kap l bedekt. A l deze verrichtingen 
kunnen in een betrekkelijk geringen tijd worden 
uitgevoerd, waarna het stoken, opruimen en 
vullen op dezelfde wijze kan worden voortgezet 
als daags te voren ; eerst na twaalf dagen heeft 
het vuur of eigenlijk de stookplaats de volle toer 
door den geheelen ring afgelegd, waarop weer 
in no. 7 gestookt wordt. 

Wij hebben vervolgens nog eenige opgaven 
van de kosten cn de opbrengsten van zulk een 
oven van middelbare grootte te doen. Volgens 
eene korte mededeeling van den heer II. von 
Heuss te Lossen in Silezie, die ons juist voor 
de hand l i g t , bedroegen de aanlcgkosten van 
een in 1804 gebouwden oven van de hoven mede

gedeelde afmetingen in het geheel 7000 gulden, 
inclusive het toezicht op den bouw. In dezen 
oven konden geregeld dagelijks 4000 stuks van 
grooten vorm gebakken worden, hetgeen, zooals wij 
boven reeds berekend hebben, 10,000 stuks van 
den Utrechtschen vorm zoude uitmaken. Daar men 
er op rekenen mag, dat het drogen onder dak, 
vooral wegens het aanhoudend doorstroomen der 
lucht cn ook wel eenigszins nog door de van den 
oven afstralende warmte spoediger zal afgeloo 
pen zijn dan in de open lucht, vooral met het 
oog op het wcêr in de maand M e i , zoo kan men 
ongetwijfeld reeds tegen het begin van Juni den 
oven met 120,000 steenen gevuld hebben, en 
dan terstond met het bakken beginnen. Voortaan 
levert de oven dagelijks 10,000 steenen, zoo
veel als door ééne ploeg in dcnzelfden tijd wor
den gemaakt, en deze kunnen zoo aanstonds aan 
de klanten worden afgeleverd. Veronderstellen 
wij , dat men met den arbeid kan voortgaan tot 
15 Nov., dan zoude de opbrengst voor 108 da
gen niet minder dan 1,080.000 stuks bedragen 
allen nagenoeg van dezelfde qualiteit. Maar ei 
bestaat geene reden om niet vroeger met het 
werk te beginnen, cn het eerst, veel later te 
staken ; men is toch in dit geval niet van wind 
en weer afhankelijk. Begint men met het vor
men in de maand Maart en zet het bakken van 
het begin van Apri l tot 15 Dec. voort, dan kan 
men in 259 dagen ten naasten bij 2 ' / i millioen 
steenen in een matig grooten lloHinannschcn oven 
hakken. 

Kn nu volgt de belangrijkste zaak, het ver 
bruik aan brandstof. Wij zullen ten dezen op 
zichte eenige resultaten vermelden, die in de 
notulen der bovengenoemde vereeniging van stel 
bakkers voorkomen. De hem- Von Rochow ver
klaart , dat zijne uitkomsten gedurende een tijd 
vak van 5 jaren doen zien, dat in zijne fabriek 
tot het bakken van 1000 steenen (groote soort) 
aan brandstof vereischt wordt voor 92'/ , cents 
tot ƒ 1,10 terwijl hij er vroeger voor betaalde 
ƒ 5,60, hetgeen dus ten naasten bij vijf maal 
meer bedraagt; hij voegt er hij : adat iedereen, 
die cijferen kan en nog hij de oude wijze van 
bakken blijft, een fortuin het raam uitgooit.' 
Zijne ovens behoorden tot de grootste soort en 
hadden ieder / 14,000 gekost. In een der ovens 
was men met 1 Mei beginnen te bakken en deze 
oven was den 12 J , , ° Jan. van het volgend jaar 
nog in volle winking. Von Rochow schat op 
goede gronden de besparing aan brandstof alleen 
voor de stad Herlijn op f 700,000 ! Hij het ge
bruik van turf, waarvan de helft nog uit mul 
bestond, bleek noodig te zijn per 1000 stuks 
3 ' / 3 Ned. mud. De heer Schabert von Wahl-
stadt, had in zijn oude ovens op 1000 steenen 
(altijd van het groote soort) voor 4 tot 6 thalers 
bout gebruikt; in den nieuwen oven daarentegen 
voor 15 tot 10 silbergroschen steenkolen ; de 
heer Kndtrich te Militscb betaalde tegenwoordig 
voor 1000 steenen 1'/,. thaler, terwijl zijne uit
gaven voor brandstof vroeger 4'/io thaler bedroe
gen. Uit de laatste opgaven leiden wij al ' , dat 
de brandstof bij het bakken in den Iloffmann-
schen oven '/» is van de vroeger beuoodigde hoe
veelheid en hiermede stemmen de meeste, door 
andere leden der vereeniging medegedeelde 
resultaten overeen, zoodat wij ons ook bij deze 
uitkomsten willen bepalen en aannemen dat de 
kosten van het bakken tot op 25 perc. van de 
vroegere zijn gebracht, alle overige omstandig
heden bij de fabrikage niet eens in aanmerking 
genomen. Waarlijk, men mag wel beweeren, 
dat men bij de gewone wijze van steenen te 
bakken, een fortuin het raam uitwerpt. 

Wanneer wij nu nog ten slotte alle vooideelen 
opsommen, die uit deze nieuwe methode van 
steenfabrikage voortvloeien, dan zijn het deze: 

1". De voor de verbranding noodige lucht 
stroomt langs de reeds gebakken steenen, wordt 
vau lieverlede warmer en veroorzaakt ten gevolge 
daarvan eene hevige en volledige verbranding en 
het vrij worden van groote hitte op eene be
perkte ruimte, alwaar het noodig is. 

2". Dc warmte van de afgevoerde lucht wordt 
grootendeels tot het doen gloeien en drogen 
der nog niet gebakken steenen verbruikt en dus 
nuttig besteed. 

3". Het verlies aan warmte door uitstraling 
als anderszins is zoo min mogelijk ; er ontwijken 
geene onverbrande gassen , geen rook ; dit alles 
heeft ten gevolge dat: 

4". De besparing aan brandstol enorm is en 
van 00 tot 75 pCt. en soms nog meer bedraagt. 

5*. Het stoken is op eene zeer eenvoudige 
wijze te regelen, zoodat men steenen kan voort

brengen van eene willekeurige hardheid en allen 
vrij gelijkmatig in kleur en andere eigenschappen. 

C». Het vullen en het ledigen van den oven 
geschiedt steeds door dezelfde personen, die 
nooit op elkander behoeven te wachten; cr is 
dus overal het beginsel van de verdeeling van 
den arbeid toegepast. De geringe hoogte dei-
kluizen maakt ook dezen arbeid gemakkelijk. 

7". Er bestaat eene groote regelmatigheid in 
de productie, hetgeen voor dc aflevering van 
onberekenbare waarde is. 

8°. Herstellingen kunnen met het minst mo
gelijke tijdverlies en zonder stoornis worden uit
gevoerd, wanneer ze na het ontruimen der vak
ken blijken noodig te zijn. 

9". Men kan met alle soorten van brandstof
fen werken, zelfs met meer verdeelde of mul-
vormige, die anders weinig waarde hebben. 

10°. Het vormen kan geschieden door een 
betrekkelijk gering aantal werklieden, aangezien 
de geheele arbeid geregeld doorgaat, en er geen 
tijd van stilstand behoeft voor te komen. 

11°. De gevormde steenen ondergaan geene 
of slechts geringe verliezen door het verregenen 
en breken, en de arbeid voor het vervoer is tot 
een minimum gebracht. 

12°. Men kan den oven op een veel langeren 
t i jd, soms het geheele jaar door in werking 
houden. waarvan de vooideelen zoowel voor 
den fabrikant als de werklieden niet gering te 
achten zijn. 

Deze en misschien nog wel eenige andere om
standigheden doen de nieuwe methode als in 
hooge mate voordeelig uitkomen. Wij hebben 
getracht om ook eenige redenen te vinden, die 
tegen deze methode zouden kunnen spreken, 
maar wij zijn tot dusverre er niet in geslaagd. 
De mannen der practijk wisten ook niets anders 
iu het midden te brengen , dan dat men op die 
wijze geene »Hollandsche steenen" kan bakken, 
hetgeen wij , als het hier te lande toch plaats 
had , niet goed kunnen begrijpen. Wij eindigen 
derhalve met den wensch, dat onze steenbakkers 
de zaak zonder voor- noch tegen ingenomenheid 
mogen ter harte nemen. D. l i . 

Berichten en mededeelingen. 
II U I T K N L A N D. 

— Het toezicht over den bouw van de brug 
over de Elbe tusschen Harburg en Hamburg, 
welke behoort tot den Venlo-IIamburgschen spoor
weg , die door de Keiilen-Mindensche spoorweg
maatschappij wordt aangelegd , is opgedragen aan 
den regeerings- en bouwraad Luhse, den archi
tect van de brug van Keulen. De ingenieur Ge-
bauer, die bij de Keulsche brug werkzaam is 
geweest, wordt bij de Elbebrug geplaatst. 

— De Vossischc Zeitung beweert, dat de Noord-
Duitsche Bondsraad , op voorstel van Saksen, eer
lang eene wet zal ontwerpen, krachtens welke 
spoorweg-maatschappijen in rechten zullen kun
nen worden vervolgd wegens ongevallen, aan 
reizigers overkomen. 

— Het stedelijk bestuur heeft plan, om iu 
onderscheidene gedeelten van Londen boulevards 
te doen aanleggen, in d?n smaak van die te 
i'arijs. 

B I N N E N L A N D. 
s G r a v e n h a g e . Bij beschikking van 10 De

cember 1807 is de termijn voor het in werking 
brengen van den stoonisleepdienst langs het Zwarte 
Water en den Oelderschcn Usel, waarvoor on
langs vergunning werd verleend aan den heer 
J. de Ruiter te Blokzijl, verlengd tot 22 Mei 1808. 

— Ingevolge het koninklijk besluit van den j 
12'™ dezer (Staatsblad n". 118) wordt het uni
forme binnenlandsche tarief van ƒ 0 . 5 0 pei en
kelvoudig telegram, met ingang van den 1"'" 
Januari 1808, op ƒ 0 . 3 0 verminderd. Dit tarief 
is toepasselijk op het verkeer met alle telegraaf
kantoren in Nederland, onverschillig of zij aan 
het rijk dan wel aan eene bijzondere onderneming 
toebebooren. Gelijktijdig wordt de prijs van een 
afschrift van ƒ 0 . 2 5 op ƒ 0 . 1 5 gebracht. 

In verband hiermede is ook het tarief van te
legrammen naar Engeland met ƒ 0 . 2 0 verminderd. 

— Er wordt uitgeloofd eene som van honderd 
gulden voor de beste goedgekeurde teekening, 
korte ••inschrijving eu begrooting voor eene nieuwe 
behuizing, tusschen Zuid- en Noordhorn, in te 
leveren vóór den 15a"1 Januari 1808 te Aduard, 
naast de kerk, wijk A. n". 31. Nadere voor
waarden enz. ter inzage en kopie aan bovenstaand 
adres. 

Onder vermelding der uitschrijving van hoven-
staande prijsvraag houden wij ons voor nadere in
lichtingen aanbevolen cn zullen wij van onze zijde 
trachten de lezers van het weekblad op de hoogte 
te houden. 

— Door de commissie voor de Tentoonstelling 
van Nederlandsche Nijverheid en Kunst, in 1808 
te Arnhem te houden, is ter kennisse van be
langhebbenden gebracht, dat exemplaren van het 
programma met twee invullingslijsten op franco 
aanvrage hij den eersten Secretaris der commissie 
gratis verkrijgbaar zijn gesteld. 

— Onder dankzegging voor de toezending dei-
brochure over dc rioolquaestie door Charles T. 
Liernur, Oud-Kapitein Ingenieur in Amerika , 
hoopt de redactie in eeu «Ier volgende nominees 
deze zaak te bespreken. 

Amsterdam. Naar men verneemt, is door 
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam 
aan de architecten B. de Greef Jzn. en Godefroy 
opgedragen, een ontwerp gereed te maken voor 
een gasthuis van 400 bedden , te bouwen op 
gemeentegrond bij de Zaagmolenspoort. 

— Den 19 d '" dezer is te Amsterdam eene ver
gadering gehouden van aandeelhouders in de 
Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen. 
Eene langdurige discussie werd gevoerd voorna
melijk over het amendement van den heer 's Jacob 
om, niet aan eene commissie, maar aan de di
rectie het mandaat te geven om het aangevangen 
werk voort te zetten en tot een voor dc aandeel
houders gunstig resultaat te brengen. Dit voorstel 
werd verworpen. In de vacatures, in de directie 
ontstaan door de aftreding van de heeren 'sJacob 
en Vrolik (de laatste wegens redenen van gezond
heid), is krachtens besluit der vergadering niet 
voorzien. Aan dc directie en den raad van toe
zicht is machtiging verleend on eene lecning te 
sluiten van f 200.000 om tijdelijk in den dienst te 
voorzien en de overneming der exploitatie dooi
den staat tc voorkomen, terwijl men inmiddels 
plannen zou beramen om de maatschappij te be
houden. 

— In de 208" vergadering, den 20""' Decem
ber door de afdeeling Amsterdam der Maatschappij 
tot bevordering der bouwkunst in het lokaal: 
»dc Eensgezindheid" gehouden, werd de 10' 
vraag, door de Maatschappij voornoemd voor de 
algemeene bijeenkomst van het volgend jaar ter 
beantwoording gesteld , in behandeling genomen. 
Deze vraag luidende aldus: Welke algemeene 
bouwtypen zijn voor Nederland dc meest doel
treffende en wat is te doen om aan deze ingang 
te verschaffen bij het publiek en zijnen hedeu-
daagschen smaak? werd door den heer I'. J. II. 
Cuypers ingeleid. Spreker stelde eerst dc vraag, 
welke soort van bouwkunst de meeste overeen
komst met onze behoeften, ons klimaat en onze 
zeden had, en kwam tot de gevolgtrekking dat 
die uit de middeleeuwen alléén hier ingang kon 
vinden. 

De bouwkunst der Egyptenaren , noch die dei-
Grieken en Romeinen kon ons nuttig zijn. 

Naar zijne meening was de bouwkunst hier te 
lande na de 10' eeuw in verval geraakt, en 
moest men door waarheid in het aanbrengen van 
vormen cn toepassing van materieel, dezelve tot 
die hoogte trachten terug te brengen. 

De heer Gosschalk , ofschoon de rede van den 
vorigen spreker toejuichende., verklaarde in som
mige punten te verschillen. Wat hem betrof, 
hij zou gaarne die vormen terugzien, welke in 
den tijd van Neerland's bloei werden toegepast. 

Nadat nog enkele leden aan de discussie had
den deelgenomen, werd deze vergadering door 
den voorzitter onder dankzegging aan de aanwe
zigen voor hunne opkomst gesloten. 

Amsterdam. Den SO"*" October I. I. is hier 
in eene vergadering van den gemeenteraad op een 
voorstel van de heeren P. N . Mul le r , van dei-
Toorn , Holzman en Jager, door de staking dei-
stemmen, niet beslist kunnen worden. Dat voor
stel betrof de aanstelling van een directeur aan 
de Ambachtsschool alhier, of zooals daarin lag 
opgesloten, de intrekking der gemcentesubsidie 
a f 4000 voor het volgend jaar. 

Sedert den oogenblik dat de directeur dezer 
school vertrok, was zij eerst degelijk en goed 
geadministreerd geworden door den nauwgezetten 
en ijverigen heer Dietz, die tegelijk als bewaar
der van het gebouw cn ammanuensis vau den 
secretaris in functie was, en alles uitmuntend 
beheerde. De commissie over het middelbaar 
onderwijs en vooral haar secretaris, de heer 
Keer, had herhaaldelijk hare hooge tevredenheid 

betuigd over de lipten en staten , haar onverplicht 
overgelegd, betreffende den gang van het onder
wijs, den aard der school en het aantal der 
leerlingen. 

Den volgenden dag ua de staking der stemmen , 
heeft de gemeenteraad met 15 tegen 10 stemmen 
vastgesteld , dat er een directeur moest benoemd 
worden. Dc redenen, die tot het doen van het 
even onverwacht als vreemdsoortig voorstel aan
leiding kunnen gegeven hebben, liggen voor 
enkelen uog in het diepe duister. Vrij algemeen 
is men hier van gevoelen, dat de — hier en 
daar al te — ijverige commissie over liet mid
delbaar onderwijs, wie ingevolge dc wet op deze 
particuliere ambachtsschool den toegang kon 
worden ontzegd, in dat voorstel de hand beeft 
gehad. Door het besluit van den gemeenteraad 
is alsnu bepaald geworden, dat als eenige in
richting, die zonder directeur bloeit en goed 
loopt op den oogenblik dat haar subsidie wordt 
verleend , van dcnzelfden raad voorwaarden heeft 
te wachten, die de subsidie zeer aanmerkelijk 
verminderen, zonder de inrichting in iets te 
bevoordeelen , — ja haar zelfs drukken , en on
der controle brengen. — Ook wordt beweerd 
dat de commissie van middelbaar onderwijs, die 
knak en wraakzuchtig schijnt te ziju over het zoo 
vreeselijk ongelijk, dat zij moest lijden in de 
door haar aangehaalde zaak van een onderwijzer 
aan de ambachtsschool, welk geschil door den 
rechter ten algcheele voordeelt! en glansrijke re
habilitatie van dien onderwijzer was beslist ge
worden , zoo men dat noemt, de school heeft 
willen contrariëren, en werkelijk is zij daarin 
eenigermate geslaagd, want waar ƒ 4000 ge
meente toelage voor het onderwijs en de school 
wordt verstrekt, daar moet de gang der school 
onwederspiekelijk komen te lijden, als van die 
subsidie de helft wordt teruggevergd voor een 
directeur, die geheel onnoodig en in de omstan
digheden overbodig was. Wij wenschen dat bet 
bestuur, waarvan twee leden tevens in den ge
meenteraad zitten en natuurlijk tegen het voor
stel hebben gesproken en gestemd, zich niet zal 
laten ontmoedigen en spoedig middelen zal weten 
te beramen, om het aanzienlijk geldelijk nadeel 
der school, door het voorstel 1'. N . Muller c. s., 
berokkend, te boven te komen en dubbel te dek
ken. Inmiddels is , naar wij vernemen , door bet 
bestuur aan de school een directeur benoemd, 
die hij bijzondere geschiktheid voor deze betrek
k ing , alles goeds van zich en voor de inrichting 
laat verwachten, te meer omdat hij daar sedert 
jaren ecu verdienstelijk onderwijzer in de bouw
kunst was cn den ambachtsstand zeer goed kent. 
De benoemde directeur is de heer Jacob Olie , en 
treedt met primo Januari 1808 in functie. 

't Is voor den goeden naam der Ambachtsschool 
te Amsterdam te hopen, dat zij onder zijn be-
bestuur steeds in bloei zal toenemen , en hij alle 
vóóroordeelcn, met en benevens hare gebreken , 
zal weten weg te nemen. Blijft het bestuur deze 
zijne school beschouwen als eene inrichting van 
onderwijs, zoo nederig en eenvoudig mogelijk, 
dan durven wij de beste gevolgen voorspellen. 
Vooral behoort gezorgd te worden , dat de leer
lingen den stand, waarin zij leven, tot eere zijn, 
en bij het verlaten der school als bruikbare jon
gelieden kunnen optreden. 

G o r i n c h e m , 18 Dec. Uit de gemeente Meer
kerk wordt vernomen , dat het spoor gereed cn 
de locomotief in volle werking i s , om de aange
voerde massa's hout uit het Zeederikkanaal tot 
op het terrein te sleepen, waar de bovenbouw-
der Zalt-Boinmclschc spoorwegbrug moet worden 
getimmerd. Zoodra de brug te Kuilenburg zoover 
gereed is , dat men werkvolk en gereedschappen 
aldaar kan missen, begint men met deze. Reeds 
nu zijn een 25-tal arbeiders van de gemeente 
Meerkerk tegen f 1 daags aangenomen. 

Heerenveen, 23 Dec. Heden werd het ge
deelte Meppel-Heerenveen van den Staatsspoorweg 
van Arnhem naar Leeuwarden , door den Raad 
van toezicht op de spoorwegdiensten opgenomen, 
cn naar wij vernemen goedgekeurd. — Van het 
tijdstip, waarop deze lijn voor het publiek ver
keer zal worden geopend, is ons met zekerheid 
niets bekend. 

I N G E Z O N D E N . 

BRIEVEN UIT DE HOOFDSTAD. 

Mijnheer de liedacteur. 
Wellicht hebt ge deze week in eeu onzer Amsterdamsche 

bladeu de gunstige conclusie gelezen vnn de commissie vau 
vuurbereidiug voor de publieke werken, betretfeude de dem
ping der Achtergracht; wij wareu dun goed ingelicht, zooals 

u zidt ontwaard hebben. Men sehynt daarmede uog uiet 
tevreden te zijn, iilthnus een bewoner uitdien omtrek wil 
un ook de Regoliersgnoht bjj de Gasfabriek gedempt zien. 
IIÜ heeft daar vele perceelen opnieuw gebouwd eu opge
knapt; woont daar zelf eu schijnt uog meer te willen hou
wen. — Zijue grieven zijn gericht tegen eeu vijftal onschul
dige bruggen, die, hoe oud zij ook zijn, uog niemand stof 
tut ergernis gaven, maar door hein ais hoogst gevaarlijk 
worden aangewezen , vooral omdat zij op eeu korten afstand 
hij elkander ziju. Dit bezwaar wordt uu reeds gedeeltelijk 
weggeiiumen door de dempiug der K i ü v e r s l o o t , waardoor 
ééne dier bruggen is vervaueu; met de uitvoering van de 
voorgestelde dempiug der Isjoicrsluut en de Achtergracht 
komen weder twee bruggen iu handen vun deu sluoper, 
zoodat de overblijvende zich dau tot het gewoue getal zullen 
beperken. Maar de vraag is; zullen de woningen aan die 
gracht gelegen, zich bij eeue eveutueele dempiug uiet geheel 
anders vnurdoen, als de aanvrager daarvan een denkbeeld 
maakt ? Hoe breeder toch de straat wordt, dea te kleiner 
ziülcn de buizen zich vertoonen. Wij stemmen gaaf toe, 
dat eeue verbetering der Kegidicrsgraeht hoogst noodzakelijk 
wortlt, daar ze bij gelegenheid van feestelijkheden in 
het Paleis vour Volksvlijt voor rijtuigen veel gemakaan biedt. 

Keue verbreeding vau hare levendige zijde is iu ieder ge
val zeer weuschclijk en daar het gemeentebestuur toch tot 
de herstelling der wallen zal moeten overgaan, kan dit met 
weinig kosten geschieden. Wij hopen dat te gelijker tijd 
die ellendige oude steenen kraam, die deu bejaarden bik-
steeiiverkooper niet zooveel zorg onderhoudt, benevens de 
afschuwelijke vuilnisbakken zullen wordeu weggeruimd. 

.Maar, gaau wij uaar het Volkspaleis terug, om vandaar 
ouze voorgeuomeue wandeling te beginnen eu ecus op te 
ueiiieu wat er al zoo aan dat gedeelte der stad is of wordt 
gebouwd. Wy zullen langs het West-einde gaan; gij kent 
immers de huizen aan heide zijden vaa het ijzeren palcis, 
door de Nedcliaudsche bouwmaatschappij , naar de plannen 
vau dea heer tJ. (lutshooru, gesticht? 

Ofschoon de zolderkamertjes, waarmede die perceelen ver
sierd zijn , niet gelukkig kunnen genoemd wordeu , vinden 
dese gebouwen vele liefhebbers, trouwens de inwendige 
verdeeling is zeer gued. Het is te hupen dat deze bouwver-
eeniging het noodige kapitaal beschikbaar heeft, om ds 
beide blokken aau de vuurzijde vaa het l'alcis spuedig tu 
voltooien, opdat daardoor eeu gewenscht geheel worde ver
kregen. 

Maar zuu pratende, ziju wij bottende t.'treehtsehe-ltarrière 
geraakt; willen wij rechts uf links gaan? (lus dunkt rechts, 
daar zal wel het meeste te zien zijn. - - flat eerste gebouw, 
dat voor ons staat, is eeue fabriek van brons war ken, ouder 
toezicht van deu heer lïreilker gebouwd, liet staat niet 
iu eene gelijke richting met deu Singelweg, zult gij zeggen? 
Doch weet, dut iu het plan tot uitbreiding der stad, uuk 
eeue gedeeltelijke verlegging van de Siugelvaart is aangege
ven. Ken gelijk lot deelt de bierbrouwerij , door deu heer 
Gosschalk ontworpen, waarbij de toepassing der renaissance
stijl met veel tact is geschied; het is zeker het beste ont
werp, dat wij vau dien jeugdigen bouwkuusteuaar tot uu 
zogen, .lammer, dat de plaatsiug zoo uugelukkig vuur eeue 
hchourlijke uitbreiding is gekozen. 

Vervolgen wij onze wandelingen, laat ons even de Wetering-
barrière binnengaan. 

Daar ziet gij een hlok woonhuizen in aanbouw ; ouk eeu 
ontwerp van (jossehalk. Veel minder gelukkig dan het blok 
aau de andere zijde, uiet waar? Naar wij vernemen, is de 
inwendige verdeeling evenmin te prijzen; de verdiepingen 
ziju uiet zeer huog en de bovenste zonder genoegzaam dag
licht; uien kan het wel zien aan die enorme dammen. Ziet 
ge, uu zouden wij gaarne zieu, dat de beer Gosschalk, 
die niet ontbloot is vau goeden aanleg, zich eeu weinig toe
gevender betoonde jegens zijue kunstbroeders; bijua alles 
keurt h j vau anderen af eu zijue eigene dwalingen schijnt 
hij uiet te begrijpen. Maar, houdt uus deze kleine uitwei
ding ten guede, Mynheer de Redacteur! Stappen wij dus verder. 

Zoo pratende, naderen wy de Vundelstrant. Maar, waar 
is die straat, buoreii wij u vragen? O , wij hegrijpen u, die 
villa staat u daar dwars iu den weg. J a ! dat is eeue zon
derlinge vertoouing, eeu huis te zetten, waar de ingang 
van de straat had behooren te zijn. De beer Redeker Bis-
duin, die met den houw vau een 20-tal huizen eu villa's 
aau het voorgedeelte dier straat belast is, heeft ous verze
kerd , dat dit zijne redenen had. Wij ziju nieuwsgierig die 
bij gelegenheid tc vernemen eu willen de straat toch door-
loopen. 

Ue eerste buizen door gcineldeu architect gebouwd, ziju 
reeds hewuuud. Hun uiterlijk is eeuvoudig eu heeft mis
schien iets stijfs; wij hebben dc huizen van biuueu gezien, 
er zijn flinke kamers, die ons wel bevallen. Verderop ziet 
gij weder eeuige perceelen gedeeltelijk uog iu aanbouw. Gij 
raadt, dunkt ous, zeker wel wie daarvoor het ontwerp 
heeft gelev erd. Gij kent immers de luiddeleeuwsehe begrip
pen van den heer V. J. II. Cuypers? Hij wil die overal 
toepassen, doch ous komt het voor, dat ul mocht zijue 
kerkarchitectuur veel goeds hebben, het publiek zich niet 
meer tot de gewuoutc der middeleeuwen terug laat breugeu. 

Dat gepleisterde hoekhuis aau het einde der straat is vau 
den heer Schinitz. 

Veroorloof ons (l hier te verlaten; wij moeten nanr het 
Vnudelsuiunumeut, waarvan de heer Lclimau eeue lezing iu 
uw blad gaf, en zullen eens ouderzoekeu of hij recht bad. 
Tot ziens. w. 

Amsterdam , 16 December 18G7. 

Varia. 
Lancashire-brug te Stockfort. Alsinds ge-

ruimen tijd is de soliditeit van deze brug be
sproken en betwijfeld geworden en zelfs in die 
mate, dat het stedelijk bestuur zich deze zaak 
ernstig heeft aangetrokken en, na een ingesteld 
nauwkeurig onderzoek, haar onveilig heeft ver
klaard en bevolen dat ze spoedig zal worden 
weggenomen. 

Correspondentie. 
Aan A . te Z. Aan uw verzoek zal ten spoe

digste worden voldaan. 
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Aanbestedingen. 
Aankondigingen 

M a a n d a g , 3 0 D e c . 

Teu 1© ure , aan het MOT. bestuur tc Maastricht: het drieja
rig onderhoud der werken van het gedeelte der Zuid-Willems
vaart in het hertogdom I.imburg, van de hoofdsluiste Maas
tricht tot de Belgische grens te .Smeermaas eu vau liet voedings
kanaal, ingaande deu lsteu Januari 1868 eu eindigende den 
Sleten December 1870. 

Teu 1© ure, aan liet prov. bestuur te Maastricht: de verbe
tering vau den tocgaug naar bet groote Veer op den regter 
Maasoever te Berg, gemeente Innend. 

Ten f f V i ure, aan het prov. bestuur te's Hage: de aanleg 
van rijswerken tot voortzetting der verbetering van het vaar
water der Oude Maas, beneden Dordrecht, boven de Krabbe , 
ouder de gemeente Dubbeldam , provincie Zuid-Holland. 

Ten 12 uur, anu het prov. bestuur te Groningen: hcrljc-
steding van het bouweu van eene rijks hoogere burgerschool 
met c o n c i ë r g e w o n i n g en nfzoutlerlijk gebouw voor gymnastiek 
aldaar. 

D i n s d a g , 31 Dec. 
Ten fOV-j ure, aau het prov. bestuur te 's Bosch: het 

uitvoereu van werken tot buitengewone voorziening aan de 
rijksrivierwerkeu te Willemstad, prov Noord-Brabant. 

Ten f 2 uur, aau het ministerie van biuueul. zakeu te 
'sl lage: het onderhouden vnu de landsgebouwen aldaar, 
gedurende het jaar 18G8. 

lu het timmerhuis te Rotterdam: de leverantie vnu 1,100,000 
getrokken waalklinkers. 

Donderdag , 2 J a n . 
Teu l ' i ure, in een der lokalen van het ministerie vnn 

biuuenlondsche zaken te 'sHage: het maken en leveren vau 
vijf-en-tachtig puutstukkcu vnn gegoten ijzer met glashard 
bovenvlak. 

Teu f f ure, in eeu der lokalen vnu het ministerie van 
binnenlandsche zakeu te 's l lngc: het bouwen vnu een dub
bele schutsluis aan den mond van het kanaal door Walche
ren met uitwateringsluizeu iu de b u ï t e u v l e u g e l s , het maken 
van deu Oosthavendani en het verrichten van eenige grond
werken bij Veere. 

Teu f 2 ure, in een der lokalcu vnu het iniuisterie vnn 
Him:. Zaken te 's Hage: hctlcggen van den bovenbouw met 
levering van ballast, het maken van afsluitingen en van 
eenige verdere werken op en nabij het Station te Utrecht. 

V r i j d a g , 3 J a n . 
Teu f O ure , anu het prov. bestuur te Middelburg i de 

aanleg eeuer telegraaflijn met één draad tusschen Hulst en 
Oostburg, met bet onderhoud dnnrvim tot 31 December 1868, 
in twee perceeleu. 

Ten f uur, iu het Akadeiniegeliouw tc Leiden: het dnge-
lijksch onderhoud vnn en het doen van eeuige herstellingen 
eu vernieuwingen aau de gebouwen der hoogeschool, van 
de goedkeuring der aanbesteding af tot het einde van het 
jaar 1868, voor zooveel de herstellingen cn vernieuwingen 
betreft, en tot het eiude van het jaar 1870 voor zooveel 
aangaat bet onderhoud. 

Z a t e r d a g , 4 J a n . 
Teu f f ure, ten huize van C. F . v. d. Bergh aan de Stol-

vijkersluis bij Gouda: het buiteugewoou opmaken en begrin
den van wegen in de gemeente Bergambacht, uitmakende 
eene lengte van ougeveer 4549 ellen. 

M a a n d a g , O J a n . 
Teu f 2 ure, op het raadhuis tc Amsterdam: de levering 

van Escanzijusche waldekstccneii, ten dienste van de in het 
jaar 1868 tc vernieuwen steenen wallen. 

D l ü i d a g , 7 J a n . 
Ten 2 ure, iu het Notarishuis nau dc Geldcrsche Kade 

tc Rotterdam: het bouwen van 168 burgerwoningen, opeen 
terreiu aau deu Crooswijkschen Rijweg nabij de Boezciuciugel. 

Donderdag , 0 J a n . 
Teu f 2 ure, iu een der lokalen van het ministerie van 

binnenlandsche zakeu te 's Hage: het bouwen vnu eene 
draaierij, eeue smederij en eene werkplaats voor wagens te 
Tilburg. 

W o r n M I ag , I.» J a n . 
'IV n f f ure, ten raadhuize te Kuiucrwold: het maken van 

ceu aardenbaau, eu het bestraten van de bann met klinkers, 
cn wel van nf deu straatweg van Dijkhuizen langs dc Boer-
stege eu Broekhuizingerdijk , tot aau de Rogatsbrug, ter lengte 
van 4060 el. 

W o e n s d a g , & Febr . 
Teu f 2 ure, ten raadhuize tc Arnhem: 

schoonhouden vau dc gemeente voor den 
jaren, in tc gaau 1 Juli 1868. 

Donderdag , A3 Febr . 
Ten f 2 ure, aau het ministerie vau binnenlandsche zakeu 

te 'sHage: het uiakcn van dc pijlers der brug over het 
Hollandsch Diep bij Moerdijk. 

het rcinigeu eu 
tijd van •• of 6 

A f l o o p v a n aanbes t ed ingen . 
Op Itt Dec. te 's Hage: het maken van waebterswoniu-

geu en eenige audere werken op deu spoorweg van Heereu-
veeu naar Akkrum. Daarvoor waren 9 billetten ingekomen. 
De minste inschrijver was de heer B. A . Wiggeriug te 
Groculo voor y ' 3 « / J 3 2 . 

Daarua is aanbesteed het makeu van borstweringen, steen* 
en keenuiiren op de landhoofdeu cu pijlers, lautaarupalcu 
met lantaarns, het leveren van s t o r t s t è e u , liet makeu van 
afsluitingen cn verdere werken aan de brug over de Lek bij 
Kuilenburg. Daarvoor waren twintig biOetteu ingekomen. 
De minste inschrijver was de heer F . van Wcilik, te Kessel 
voor ƒ 4 6 , 6 6 0 . 

Op f t ) Dec. tc ' s l lage: door de commissie vau beheer 
en toezicht over de droogmaking der plassen in Schielaud , 
Bebosten .Rotterdam, aanbesteding vau: Perceel I . Het maken 
der gebouwen tot plaatsing van het stoomwerktuig, de ketels 
en• <Je£ pompen eu de uitvoering der bijbehooreude werken 
voor het i beneden-stoomgemaal met eentrifugaalpomneu, iu 
de geiAceiitc Meuwerkerk auu den Ussel. Perceel II. Het 
makeu, du- gebouwen tot plaatsing van het stoomwerktuig, 
<lc,JaM*l- cu de pompen en tot de uitvoering der bijbehoo-

. r c w e ' werkcji voor het beneden stoomgemaal met ceutrifu-
^gaalpompen, hi de gemeente Kraliugen. Kn herbesteding 
'van : 'Perceel 111. Het maken van de vijzcloplciders en het ge
bouw voor het Jjeneden stoomgemaal niet vijzel* eu verder 
bjjbehoorende werkeu, in de gemceute C a p e ü e aau den 

Deze besteding gesch iedde bg inschrijving eu opbod voor de 
perceelen afzonderlijk eu iu massa. Perceel H l werd het eerste 
lUgczet op ƒ70,000 met opbod van ƒ 100 en gemijnd door deu 

heer J . J . Becker te Leut voor ƒ 96,800. Daarna perceel I, in
gezet op ƒ 8 0 , 0 0 0 met opbod van ƒ 1 0 0 en gemgud voor 
ƒ 9 8 , 9 0 0 door denzelfdeu heer. Vervolgens perceel II inge
zet op ƒ 80,000, mede met opbod vau ƒ 100 en gemgud 
voor ƒ 103,900 , mede door deuzelfden heer. De drie per
ceelen ziju dus gezamenlijk gebragt op ƒ 2 9 9 , 6 0 0 . Daarua 
werd de massa ingezet op ƒ 2 5 0 , 0 0 0 met opbod vau ƒ 1 0 0 
cu gemgud voor ƒ 2 8 1 , 8 0 0 door denzelfdeu neer J . J . Bec
ker, te Leut. 

Op SO Dec. te Groningen: het bouwen eener rijks hoo
gere burgerschool aldaar, waarop de laagste inschrijver was 
de heer H . Offringa té Grouiugeu voor f 114,300. De 
hoogste inschrijving uedroeg de som van ƒ 1 2 8 , 0 0 0 . 

Op 2 f Dec. te Rotterdam : onderhoudswerken over 
1808)70 aan de gevangenis eu het huis vau arrest aldaar: 
Ingekomen 8 billetten. Minste inschrijver dc heer II. La
gerwaard tc Rotterdam voor ƒ 1580,49 per jeer, 

Op 2 f Dcc. te Utrecht: lo. het doen van eenige vernieu
wingen eu het eenjarig onderhoud vau de sluizen en daarbij 
behoorende werken te Vreeswijk; nanuemer werd dc heer 
J . Darueveld voor ƒ 3 4 4 0 ; 2o. als vuren van den straatweg 
vau l'trecht naar Vreeswijk: aannemer werd de heer T. 
Beneveld voor ƒ 3 6 8 0 ; 3o. als voren van de sluis te Nieu-
wcrshiis eu het jaagpad van daar naar Hinderdam; aanne
mer werd de heer E . van Schaik voor f 920 en 4o. als 
voren vnu het jaagpad van Utrecht nanr Woerden; nanue
mer werd de heer N , J . Zwanenburg voor ƒ 1 1 6 8 . 

Op 23 Dec. tc Amsterdam: 1°. het bouweu eener open
bare burgerschool met locaal voor dc gymnastiek en eene 
ouderwijzerswouing op het terrein vau de voormalige mouterij 
dc Gier op dc Kattenburgergracht. Minste inschrijver dc 
heer W. C . Radcmaker voor T 84)756 j 2°. het bouweu eener 
openbare armenschool met locaal voor dc gymnastiek en 
eeue ouderwijzerswouing op dc Schans over de Wcster-
itrnet Minste inschrijver de heer Zuyderhoek, te Beverwijk , 
voor ƒ 3 3 , 8 6 0 ; 3° . het gewoon onderhond cu de daarbij be
hoorende herstellingen aan alle stads houten-, vaste- en op
haalbruggen, voor den tijd van vier jaren. Aauuemiugssoni 
per jaar /'8660, door dc heeren C , dc Zwaan Jr. en H . 
J . Koper. 

Op 2 3 Dec. tc 's l lagc: de aanleg cencr tclegraallijn met 
eeu draad van Oss over Hccsch eu Grave naar Nijmegen , 
in twee perceeleu. Voor perceel I waren acht, en voor per
ceel II negen billetten ingekomen. Dc minste inschrijver 
voor beide perceeleu was de heer H . W . van der Waarden, 
tc Nijmegen , voor de som van ƒ 1140 het eerste cu ƒ 3 3 7 
het tweede perceel. 

Op 23 Dcc. te 's Hage : het onderhoud en dc herstellin
gen en vernieuwingen voor 1868: 1°. van dc schoolgebouwen 
der gemeente cn dc onderwijzerswoningen; 2° . van eenige 
gebouwen, pompen, wacht- eu brnndspuithuisjes. Voor beide 
perceelen wareu zeven biljetten ingekomen. De minste in
schrijver was dc heer Y. dc Haas , aldaar, voor ƒ 1 0 , 8 6 7 
het eerste eu ƒ 7660 het tweede perceel. 

Op 28 Dcc. tc Leiden: het mnkeu vnu de fundeeringeu 
voor het Academisch Ziekenhuis aldaar. Van dc 26 aan
nemers was dc hoogste inschrijver de lieer G . Visser Pz. voor 
ƒ 87,000 en de laagste S. van der Kamp te Leiden , voor 
ƒ 5 2 , 8 9 1 . 

Advertentiën. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS I I E R G E 
M E E N T E AMSTERDAM, zullen op Maandag den 
0 Januari) 1808, <lcs middags ten l ' i ure, op 
bet Raadhuis, in het openhaar en hij enkele in
schrijving in één perceel aanbesteden: 

De levering van ESCAUZIJNSCHE 
W A L D E K S T E E N E N , ten dienste 
van de in het Jaar 1868 te ver
nieuwen steenen wallen. 

Dc voorwaarden dezer aanbesteding zijn te ver-
k rijgen irr Drukkerij dezer gemeente en liggen 
voorts ter lezing in een der localen van de Se
cretarie (afdeeling Publieke Werken) op het 
Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan den Timmertuin der Gemeente, op het Bu
reau van den Heer J . V E R H E I J , Directeur hij de 
Publieke Werken, des voornüddags van 10 tot 
12 ure. 

A M S T E R D A M , 

den 24 December 1807. 
Burgemeester en 

Wethouders voornoemd, 
FOCK. 

Dc Secretaris, 
C. E . VAILLANT. 

A A N B E S T E D I N G . 
Het R. C. Parochiaal Kerkbestuur van St. Adr i -

anus le Naaldwijk, is voornemens op Dingsdag 
14 Jan narij 1808 des namiddags ten 2 ure, in 
de Vergulde Valk aldaar, aan te besteden: 
Het bouwen van eene K E R K en T O R E N 
waarvan Teekeningen en Bestek 14 dagen vóél
de aanbesteding ter inzage liggen in voornoemd 
lokaal. De bestekken die a f 1 verkrijgbaar zijn 
bij den Boekhandelaar J . W. V A N L E E U W E N te 
Leiden, liggen nog ter inzage in Torenburg te 
Naaldwijk; Zuid-llollandsch Koflijhuis te 'sRage; 
Neérlandsch Wapen te Rotterdam; Poolsche Kof
lijhuis tc Amsterdam; Harmonie te Arnhem ; 
Zomerzorg te Leiden, en in het Wapen van 
Holland te Utrecht. 

Nadere inlichtingen op franco aanvrage te be
komen bij den Architect 11. J . V A N DEN BRINK 
te Driebergen. 

!

wordt tegen remise van f 5.-

franco toegezonden. 

Sollicitanten naar een te vaceren betrekking 
van BOUWKUNDIG T E E K E N A A R , adres
seren zich onder het motto teekenaar, bij den 
uitgever van De Opmerker. Alleen zij die het 
in perspectief brengen grondig verstaan, bewijzen 
van bekwaamheid en soliditeit kunnen overleg
gen , zullen in aanmerking komen. 

Stoomfabrijk van Draadnagels 
te A R N H E M . 

Orders op dit art ikel , in afmetingen van ' / , tot 
5'/j Rijnlandsche duimen lengte, uit taai Duitsch 
ijzerdraad met verzonkene schroef of platkoppen , 
worden met spoed uitgevoerd. — Prijscouranten 
en monsters worden op fi anco aanvrage gegeven en 
aan fabrikanten, winkeliers en aannemers voonleelig 
rabat aangeboden. Recommandeert zich tevens in 
het leveren of veranderen van Brandspuiten, 
Pompen eu daarbij behoorende benoodigdheden. 

J . H . P O T H M A N N 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

M O D E L B O E K . 
M O D E L B O E K 1 
M O D E L B O E K f 
M O D E L B O E K 
M O D E L B O E K 
M O D E L B O E K l 
M O D E L B O E K ' 

V U K t I I I I \ , B E R K I T Z B N * KOI)KMI 11*. 

E L E C T R O M Ë T A L I E K Ë V E R F 0 L I E ~ 
Ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren 

van deze V E R F - O L I E , welke algemeen in Frank
rijk in gebruik is , cn door verschillende Spoor-
weg-administratién , zooals door die van Orleans, 
van L y o n , en van den Oostelijkcn spoorweg, 
voor alle Stations-gebouwen, bruggen en wagons 
bij voorkeur gebezigd wordt en in alle opzigten 
voldoet. Het grootste gedeelte van het tentoon-
stellings-gebouw te Parijs en de bijgebouwen zijn 
met i : i . i : < T K O TIKTAI.IKH K O L I E ge
schilderd , en dc grootste aannemers gebruiken 
die voor hunne werken. In Engeland, België 
en hier te lande is de ELECTRO-METALIEKE, 
OLIE reeds met goeden uitslag aangewend. 

Alle inlichtingen worden gaarne gegeven en 
bestellingen met spoed uitgevoerd. 

D. J. V A N D E N BRINK. 
A M S T E R D A M , 00 Amstel (Erwtenmarkt.) 

VERTINDE METAALBLADEN 
tegen vochtigheid der Muren uit de Fabriek van 

Tl. K. fllASSIKHB, te Parija, 
u i t s l u i t e n d verkrijgbaar bij J A N B K 
B H U I J N , Spiegelmaker van '/.. M . den 
Koning te Arnhem , ad f i per vierk. el. 
Gehruikaanwijzing en monsters op franco aan
vragen te hekomen. 

Bij A. J. B L O M , te Culemborg en verder bij 
alle Boekhandelaars zijn verkrijgbaar: 

PHOTOGRAPHIES 
van de houten stelling voor dc opening van 150 el 

V A N D E 

Spoorwegbrug te Culemborg 
Groot formaat 

4". » 
Album » 

f 2.50. 
» 0.75. 
» 0.30. 

Heden ziet het licht bij A. TJADLN te Deven
ter en is op bestelling alom te bekomen: 

I I A M M I O i : i i 
T O T H E T l . E E R E N K E N N E N K N O N D E R Z O E K E N E N Z . D E R 

schilderver ven, oliën en vernissen, 
voor Schilders , Handelaren in Verfstoffen . 

Bouwkundigen, Aannemers, Opzichters enz. 
door G. .1. J A U O I I S O N A .Bz . , met een voorwoord 

en aanbeveling van den hoogleeraar Dr. M . J. 
C U P . 2de geheel omgewerkte en veel ver
meerderde druk f 1,90. 

Uitgegeven te Arnhem bjj D. A . THIEME.—Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N ES & C». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER W I E L . 
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