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CENTRIFUGAALPOMPEN. 

De eerste centriftlgaalpompen, die op de we
reldtentoonstelling van 1851 en 1855 waren ten
toongesteld , wekten in hooge mate de belang
stelling op van ingenieurs, fabrikanten, land
bouwkundigen, in één woord van een ieder, die 
met optiVengst van water te doen heeft. Zij 
waren volgens de aanwijzing van den heer Ap-
pold in de fabriek van de heeren Easton, Araos 
& Sons te Londen vervaardigd. 

Bij deze pompen komt het water ter zijde van 
de as binnen, en verkrijgt door het ronddraaien 
de>' schoepen eene middelpuntvliedende kracht, 
die het noodzaakt in de pijpen op te stijgen, De 
ledige ruimte , die het gevolg is van het weg
slingeren van het water uit de as, doet eene 
zuiging ontstaan, waardoor het water in de 
zuigpijpen stijgt en de pomp opnieuw voedt. 
De hoogte van opbrengst, gevoegd bij de hoogte 
van opzuiging, is afhankelijk van de snelheid, 
die aan de as gegeven word!. 

De vorm der schoepen oefent grooten invloed 
uit op het nuttig effect der pompen. Door een 
groot aantal proefnemingen met schoepen van 
zeer verschillende afmetingen was hij ten laatste 
gekomen tot een vorm , die volgens zijn gevoelen 
het grootst nuttig effect voortbracht. 

De pompen, volgens het patent van Gwijne 
met vlakke schoepen , moeten noodzakelijk in 
waarde bij die van Appold achterstaan, omdat 
bij deze het water eene snelheid in de richting 
van den straal behoudt, terwijl alleen de snel
heid in de richting van de raaklijn ten nutte komt. 

Het eerste practische gebruik op groote schaal, 
dat van deze pompen gemaakt werd, was in 1850 
door den Heer Henry Porter van Winslade nabij 
Exeter, die eene Appoldspomp bestelde voor zijne 
landgoederen in West-Iiidië, in staat om '25 a 30 
kub. el. water per minuut op te brengen. Deze 
pomp, ofschoon in sommige opzichten bij de te
genwoordige inlichting achterstaande, is voort
durend met goed gevolg te Demerary in werking. 
Nog in hetzelfde jaar werd eene andere pomp, 
met een vermogen van 40 a 50 kub. el per mi
nuut, voor West-Indië geleverd , terwijl de heer 
Portel' eene tweede, bij de reeds vroeger geplaatste 
ontbood, om ten behoeve zijner andere eigendom
men te worden gebruikt. Van dien tijd af was 
de toekomst der pompen van Appold in West-
Indië verzekerd. Het verslag der commissie, 
benoemd door het koloniaal gouvernement, stelde 
boven allen twijfel, dat deze pompen ver te ver
kiezen zijn boven schepraderen en andere inrich
tingen vroeger in gebruik oin water op te voeren. 
Ook in Engeland vonden de centriftlgaalpompen 
spoedig eene toepassing op groote schaal, vooral 
bij het ontledigen van droge dokken, bij het 
onderhouden van een zelfden waterspiegel in 
natte dokken, enz. De dokken te Dublin, Swansea, 
Portmouth, enz. worden alle door deze pompen 
bediend. 

Van het eind van 1800 tol April 1865 leverde 
de fabriek van Easton . Amos & Sons 361 pom
pen , die te zanten eene opbrengst hadden van 1604 
kub. el. per minuut. 

Later hopen wij in de gelegendheid te zijn, eene 
beschrijving te geven van de groote horizontale 
pompen van Appold (patent combined engines), 
zooals die te Portmouth in gebruik zijn, welke 
pompen, zoowel om hunne eenvoudigheid als om 
hun groot nuttig effect, de meeste aandacht ver
dienen. Op dit oogenblik echter willen wij een 
zeker soort van centrifugaalpompen bespreken, 
die in den laatsten tijd in Frankrijk en België 
veel opgang gemaakt hebben. 

Onder de vele ingenieuis en fabrikanten, die 
getracht hebben, om de centrifugaal-pompen te 
verbeteren, behooren ook de heeren Neut en Du-
mont, die in Frankrijk en België voor hunne ge
wijzigde inrichting gepatenteerd zijn. In het 
jaar 1863 nam de heer Leon Ie Verrier, inge
nieur des mines te Epinay, met deze pompen 
eenige proeven, waardoor bewezen werd, dat 
zij in vele opzichten boven de tot nu toe gebruikte 
pompen te verkiezen zijn. Het model, voor deze 
proefnemingen gebezigd, had de volgende afme
tingen: binnendiameter van de turbine 0.30 e l , 
buitendiameter 0.80 e l , diameter van de zuig
en stijgpijpen 0.25 e l , hoogte van opzuiging4.20 
el, totale hoogte van opbrengst 5.50 el. De beweeg
kracht werd geleverd door eene locomobile van 
18.57 paardekrarht. genieten door de vang van 
Prony , bij eene gemiddelde drukking van 5 atmos-
pheeren. 

De grootste hoeveelheid water, die bij deze 
gegevens kon opgebracht worden, was 138 
kan per seconde, overeenkomende met een arbeid 
van 750 kilograinmeters, terwijl door den stoom 
een arbeid werd geleverd van 1326 kilogram-
ineters, zoodat het nuttig effect 57i;, "/„ is , een 
prachtig cijfer, dat alleen overtroffen wordt door 
dat van de groote horizontale pompen van Ap
pold (patent combined engines.) 

Het aantal omwentelingen bedroeg 500; men 
bevond dat het debiet bij een grooter aantal om
wentelingen niet vermeerderde. De Heer Le 
Verrier was van gevoelen . dat het nuttig effect 
nog zeker met 3 ïi 4 'y„ zou vermeerderen, wan
neer den zuig- en stijgpijpen een diameter van 
0.3U el in plaats van 0.25 el werd gegeven 

De heeren Neut en Dumont hebben in den 
tijd van 3 jaar 1500 pompen afgeleverd, waar
van ile opbrengsten van 2 tot 23 kub. el per mi
nuut bedroegen, terwijl men vóór het jaar 1863 
in Frankrijk nauwelijks een vijftigtal centrifugaal
pompen telde. 

Onder de voordeden, die iu het algemeen 
aan de centrifugaal-ponipen verbonden zijn , be
hooren de volgende: 

1°. Gemakkelijke en snelle opstelling. 
2°. Regelmatige beweging zonder schokken, 

waardoor eene groote bezuiniging op de kosten 
der fundeering verkregen wordt; 

3°. In vergelijking van andere pompen een 
groot nuttig effect. 

4°. Eenvoudige constructie, en daardoor wei
nig onderhoudskosten. 

5°. Kleine omvang. Eene pomp, die 120 kub. 
el per uur opbrengt, weegt niet meer dan 200 kilo's. 

6°. Zand, modder, kleine voorwerpen van 4 
tot 5 duim diameter, worden medegevoerd zon
der storing te veroorzaken. 

7". Het gemak, waarmede men, door de snel
heid der turbine te vergrooten, de opbrengst 
binnen zekere grenzen kan vermeerderen. 

8U. Geringe kosten. De opbrengst van ééne 
kub. u el water op eene hoogte van 10 a 12 el 
bedraagt minder dan één cent. 

9". De mogelijkheid om met ééne pomp eene hoe
veelheid water van 150 kub. el per uur 20 a 25 
el hoog op te brengen, bij geene grootere snelheid 
van de turbine dan 750 omwentelingen per minuut. 

De centrifugaal-ponipen van Neut en Dumont 
bieden daarbij nog een ander voordeel aan. Het 
kan gebeuren, dat door een gebrekkigen toevoer 
van water of door eene plotselinge daling van 
den waterspiegel er dampkringslucht wordt op
gezogen, waardoor er onregelmatige beweging 
en schokken in den gang der turbine plaats vinden. 
Om in dit gebrek te voorzien, is er bij de pom
pen van Neut en Dumont eene inrichting gemaakt, 
waardoor de binnenruimte der turbine in gemeen
schap komt met het water in de stijgpijp. Door 
de drukking dier waterkolom ontwijkt de lucht 
door de daarvoor gemaakte openingen, terwijl 
de ontstane ruimte op hetzelfde oogenblik door 
water wordt aangevuld. Ten laatste kan nog 
als voordeel gelden het geringe gewicht dier 
pompen. Eene der grootste pompen van Neut en 
Dumont, opgericht aan de Seine, weegt 750 k i 
lo's en is in staat om door eene opening van 30 
duim eene hoeveelheid water van 12 a 15 kub. 
el per minuut te geven. 

De keizerlijke commissie voor de wereldten
toonstelling in dit jaar, heeft na een nauwkeu
rig onderzoek hare keuze bepaald op de pompen 
van Neut en Dumont, om het tentoonstellings
gebouw op het Champ de Mars, de stoommachi
nes, koffiehuizen, vijvers, etc. van water uit de 
Seine te vooitien. De pomp is geplaatst bij de 
brug van Orsay, wordt in beweging gebracht 
door eene machine van 20 paardekracht, zuigt 
het water door eene buis van 110 a 120 el lengte 
en brengt het gemiddeld 5.50 el hoog op. Deze 
pomp is in staat 12.5 kub. el per minuut uit 
te werpen. 

De prijs van eene pomp, die 0 a 12 kub. el 
per uur kan opbrengen, bedraagt 250 franken; 
vuu 120 a 130 kub. el per uur 1000 franken en 
van 1800 tot 2000 kub. el per uur 4500 franken. 

M IN EK AALOLIE TOT HET SMEKEN VAN 
MACHINES. 

In het Duitsche tentoonstellingsblad , uitgegeven 
door het bureau van de vereeniging van Duitsche 
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Ingenieurs voor de Parijsche tentoonstelling, be
staande uit de heeren C. Kayser, Ingenieur te 
Breslau, S. Kesseler te Greifswald en L . Sclimol-
zer, civiel-ingenieur te Buckau-Maagdenburg, 
wordt het gebruik van mineraalolie, tot het 
smeren van machines, ten sterkste aanbevolen. 

De onlangs, onder den naam van «Vulkaan
olie" uit Amerika ingevoerde mineraal smeerolie, 
die alle voordeelen van de vroeger bekende 
oliën in zich vereenigt en daarbij de daarin on-
dervondene nadeelen mist, werd door bovenge
noemde heeren met groot voordeel gebruikt voor 
al de door hen op de tentoonstelling werkende 
machines. 

Wanneer men deze olie begint te gebruiken , 
schijnt ze eene onaangename eigenschap te heb
ben , daar uit de vaten eene vuile zwarte vloei
stof loopt; dit feit laat zich echter gemakkelijk 
verklaren. De sterk werkende kracht dezer mi
neraalolie werkt op de van vroegere oliën terug-
geblevene, verharde, vette en hartsachtige 
bestanddeelen, zoodat deze tot eene vuile vloei
stof overgaat, waardoor de vaten dan ook spoe
dig schoon zijn. 

Dit verschijnsel, dat eerst voor slecht werd 
gehouden, is niets dan een voordeelig ge
volg van het gebruik der nieuwe smeerolie en 
men zal inderdaad bemerken, dat, na korten 
t i jd, de vuile vloeistof verdwijnt en de olie even 
helder als koel blijft. 

Dat de vrees voor het niet zuiver houden 
eener machine, wanneer die gesmeerd wordt 
met olie van iets donkerder kleur, geheel onge
grond i s , bewijst b. v. de op de tentoonstelling 
werkende Amerikaansche Corlisz machine, waar
mede geene enkele machine in netheid en zuiver
heid kon wedijveren en deze werd uitsluitend 
met vulkaanolie gesmeerd. 

Het grootste voordeel ligt echter in de bespa
r ing , die door het gebruik dezer olie verkregen 
wordt. Buiten de krachtsbesparing der machine, 
welke door de meerdere kracht van de olie 
verkregen wordt, is het de goedkoope prijs, 
welke aan deze olie, uit een economisch oog
punt , de voorkeur geeft. Bij onderzoek is eene 
besparing van meer dan 50 percent verkregen ; 
er zijn echter nog meer voordeelen, welke 
hieronder volgen. 

De olie is niet gevaarlijk bij vuur, zooals 
met gewone olie het geval i s , zoodat men er 
mede in de onmiddellijke nabijheid van vuur en 
licht kan komen; ze brandt ook niet in lampen 
en lokt dus niet tot diefstal uit. Bij het gebruik 
is het gewicht dezer olie ook een voordeel , dat 
ze bijzonder geschikt maakt voor spinnerijen, 
dat dan ook gebleken is op de tentoonstelling 
waar deze olie algemeen tot dat doel gebezigd 
werd. 

De olie komt niet anders in den handel dan 
in vaten van ongeveer 25 kilo netto gewicht, 
waardoor men niet meer te maken heeft met de 
groote zware en daarbij zeer smerige olievaten 
en tevens eene veel gemakkelijker controle moge
lijk is. De bovengenoemde afgevaardigden van 
de vereeniging van Duitsche Ingenieurs hebben , 
met het oog op de groote voordeelen, die deze 
goedkoope en goede smeerolie kan verschalfen , 
besloten de algemeene invoering daarvan in 
Duitschland te beproeven en zich daartoe in be
trekking gesteld met de werkende bron , waar
van zij met het agentschap belast zijn, zoodat 
zij deze olie tot billijke prijzen in Duitschland 
kunnen leveren. 

Ieder dezer heeren is bereid bestellingen aan 
te nemen en verdere inlichtingen te geven. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Volgens uthe Builder" bedraagt de totale 
lengte der spoorwegen op de geheele wereld 
80,600 Engelsche mijlen ; waarvan 30,000 mijlen 
in de Vereenigde Staten. Engeland heeft 13,072 
mijlen; geheel Duitschland 13,000 mijlen ; Frank
rijk 8,400 mijlen ; Britsch Indië 3,200 mijlen; 
Italië 3,080 mijlen; Spanje 2,920 mijlen ; Rusland 
2,600 mijlen; Canada 1,810 mijlen; België 1,500 
mijlen; Zweden 950 mijlen; Zwitserland 730 
mijlen en Nederland 650 mijlen. 

— Volgens de statistiek der kamer van koophan
del te Parijs waren aldaar in 1860 werkzaam: 

5015 timmerlieden onder 171 bazen 
3595 dakbedekkers » 400' » 
8792 schrijnwerkers » 1210 » 

en 31676 metsel', en steenhouw'. » 701 • 

— Op een der Parijsche boulevards wordt op 
dit oogenblik eene proef genomen met eene. 
nieuwe Amerikaansche wijze van bestrating. Die 
bevloering bestaat uit ijzeren platen van eene 
vierk. Nederlandsche e l , waarin zich openingen 
bevinden, die met hout (popelhout, daar het 
aanvankelijk gebezigde eikenhout, niet spongieus 
genoeg en zeer aan barsten onderhevig was) zijn 
aangevuld. Deze bevloering levert een behagelijk 
gezicht op. In een ander gedeelte der Fransche 
hoofdstad worden gelijktijdig nieuwe proeven met 
asphalt-bevloering genomen , ten einde de voor-
en nadeelen der twee systemen met elkander te 
kunnen vergelijken. 

— Te Mechelen is overleden de heer Haghens, 
l'abiiekant van materieel voor spoorwegen. In 
zijn testament heeft hij 100,000 francs vermaakt 
aan de kinderen van de werklieden zijner fabriek. 

B I N N E N L A N D . 

' s -Gravenhage . Door Z. M. zijn benoemd tot 
landmeters eerste klasse, bij het kadaster de 
heeren It. J. Bos, C. Polls en A. Douglas, thans 
landmeters tweede klasse. 

— Bij beschikking van den minister vanbinnen-
landsche zaken van 31 Dec. 1867 , is het dage-
lijksch toezicht op den dienst van den spoorweg 
van Meppel naar Heerenveen opgedragen aan den 
spoorwegopziener B. A. van Dorp , ter standplaats 
Zwolle, en het toezicht op den dienst van den 
spoorweg van Boxtel naar Vuglit aan den spoor
wegopziener \V. D. Keltjes , ter standplaats Box
tel , respectievelijk nadat de spoorwegen voor het 
verkeer zullen zijn geopend. 

— Met zekerheid verneemt men, dat binnen 
kort een aanvang zal worden gemaakt met de 
voorbereidende werzaamheden tot den aanleg der 
spoorweglijn Zwolle—Almelo, in verbinding met 
het staatsspoor. 

— Wij vernemen dat het onlangs van wege 
de staatsspoorwegen aanbesteedde werk van de 
suatiesluis ten westen van Vlissingen niet aan 
den laagsten inschrijver is gegund, daar deze 
zich in zijne berekeningen aanzienlijk moet ver
gist hebben. Ook aan den daarop volgenden in
schrijver zal , hoewel die aanmerkelijk hooger 
heeft ingeschreven, het werk niet gegund wor
den , en evenmin zal «ene herbesteding plaats 
hebben. 

De minister schijnt het voornemen te hebben, 
de werken in kleine perceelen aan te besteden, 
om daardoor een meer ernstige en onbeperkte 
concurrentie mogelijk te maken , daar het blijkt, 
dat op groote perceelen overdreven hooge in
schrijvingen inkomen. (M. C.j 

— De hoofdopzichter over de landsgebouwen 
te 'sGravenhage is dezer dagen overleden. 

— Naar men zegt, zijn er ongeveer 170 sol
licitanten voor de betrekking van directeur der 
gasfabriek te Schiedam, waaronder 17 directeu
ren van fabrieken. 

A m s t e r d a m . De afdeeling der maatschappij 
tot bevordering der bouwkunst hield den 27 De • 
cember van het vorige jaar eene vergadering, 
waarin door den heer C. Wiegand eene kunst
beschouwing werd gegeven van eene uitmuntende 
verzameling van photographieën der voornaamste 
gebouwen te Venetië, die, gevoegd bij de ver
schillende verklaringen door gemelden heer daar bij 
gedaan, den aanwezigen welkom schenen te zijn. 

Op voorste) van den voorzitter werd besloten, 
in eene volgende vergadering de collectie teeke-
ningeu nog eens ter bezichtiging te geven, waarna 
deze vergadering onder dankbetuiging aan den 
heer Wiegand werd gesloten. 

— De Dr. Ct. deelt mede, dal het maken van 
de aardebaan voor den spoorweg Meppel—Assen — 
Groningen thans is gegund aan den heer Har-
kema te VVarfhuizcn, die voor ƒ 529,900 had 
ingeschreven. 

L e e u w a r d e n . 24 Dec. Heden voormiddag 
ten 11 ure had alhier eene eigenaardige plech
tigheid plaats, nl. het in werking brengen van 
de door de firma J. G. Kuipers en C". gestichte 
stoomfabriek ter vervaardiging van stroo-carton 
of stroo-bordpapier. Tot bijwoning waren uitge-
noodigd de heer Commissaris des Koning*, de 
Gedep. Staten en de grillier, de leden van den 
raad en de secretaris, de burgemeester en de 
secretaris van Leeuwarderadeel en eenige andere 
belangstellenden. Met eene gepaste aanspraak 
verzocht de directeur, de heer Jacs. Kuipers, 
den heer Commissaris des Konings wel de ma
chine in beweging te willen brengen, waaraan 
deze verklaarde gaarne te willen voldoen. En 

nu zag men in één oogenblik de gansche kolossale 
fabriek, de eerste van dien aard in Nederland, 
in werking, en was men er getuige van hoe in 
weinig minuten het bedoelde papier , geheel voor 
aflevering geschikt, werd vervaardigd. 

De beide ketels, waarvan nog slechts één in 
gebruik is gesteld, zijn van hooge drukking, elk 
lang ongeveer 10 Ned. e l , en in diameter onge
veer 1,65 Ned. el. Door deze ketels worden ge
dreven twee machines, eene van 30 en eene van 
6 paardenkracht. De hoogte van den schoorsteen, 
uit den grond gemeten, is ongeveer 33 Ned. el. 

De gebouwen zijn gemaakt door de heeren 
Jansma en Hosbach alhier, onder toezicht van de 
architecten, de heeren Stoett. (N. Roll. Ct.) 

M a a s t r i c h t , 26 Dec. Eindelijk is de hand 
geslagen aan de afbraak onzer vestingwerken 
door het aanvangen der werken aan de Tonger-
sche poort. Naast die poort is eene bres geopend 
en de ophoogingen in de grachten zijn slechts 
op korten afstand van elkander verwijderd. Wordt 
door den aannemer de noodige spoed bijgezet, 
dan zal binnen kort de nieuwe uitgang door bo
vengemelde poort gereed zijn. Ook het garnizoen 
heeft deze week een begin gemaakt met het ni
velleren der terreinen bij het fort Willem gele
gen , om die in te richten tot een groot exercitie
plein en tot het bouwen van meerdere en langere 
schietbanen. 

A r n h e m . De heer F. W. van Gendt JGz., 
vroeger gemeente-architect te dezer stede , is 
door den minister van financiën benoemd tot 
ingenieur voor de behandeling dei zaken be
tredende de ontmanteling van eenige vestingen. 

D o r d r e c h t . Op voordracht van den directeur 
der gemeentewerken hebben burgemeester en 
wethouders besloten een pompinolen, volgens 
het octrooi van den heer Overman, te plaatsen 
op een der aan de gemeente behoorende buiten
polders, gelegen tusschen de Merwede en den 
Biesbosch. 

I N G E Z O N D E N . 

PRIJS VKAAG VOOR EENE NIEUWE BEHUIZING 
TUSSCHEN ZUID- EN NOORDHORN. 

In de Prov. üroninycr en Qroninfjur courara 
d. d. 20 en 21 December j . 1. komt eene annonce 
voor van den volgenden inhoud: 

«Bestek—Huishouw. 
«Prijsvraag ƒ 100,— 

«Bij dezen wordt uitgeloofd eene som van hon
derd gulden voor de beste goedgekeurde teeke-
ning, korte omschrijving en begrooting van eene 
nieuwe behuizing tusschen Zuid- en Noordhorn. 
In te leveren vóór den 15 Januari" (het jaartal 
schijnt vergeten te zijn) «te Aduard , naast de 
kerk, wijk A n " . 31 ; nader informatie ter inzage, 
en copij aan bovenstaand adres." 

Bedoelde informatie (waarmede waarschijnlijk 
voorwaarden bedoeld worden), die om de algemeene 
verspreiding te bevorderen ook in het logement van 
Bruins buiten de A-poort te Groningen is neer
gelegd, luidt als volgt: 

«Bestek—Huishouw. 
Prijsvraag ƒ 100,—. 

«Voorwaarden. 
»De gewenschte teekening c. a. betreft een 

huis, te plaatsen op het perceel grond, gelegen 
sectie A, n°. 820 Zuidhornergaast, tegenover W. 
de Vries; met bijlevering van alle materialen. 

«De grond is aan den straatweg breed 35 Ned. 
e l , diep plus minus 120 Ned. el. 

«De teekening moet zijn op eene schaal 1 op 
100, alles in Ned. maat en waarde, des verkie
zende herleid tot de Groninger voetmaat achter 
iedere Ned. maat." 

Dit besluit is zeker genomen naar aanleiding 
van het verslag van den toestand van de provincie 
Groningen over 1866, waarin HH. architecten 
en timmerlieden de beschuldiging naar het hoofd 
wordt geworpen, dat zij bij het uitvoeren van 
werken en het ontwerpen van gebouwen , nog 
steeds van de Groninger voetmaat gebruik maken, 
en dat zulks zijn oorsprong had in de gewoonte 
die hier bestond, dat de aankomende bouwkun
digen, onderwijs ontvangende, 't zij aan bestaande 
inrichtingen, 't zij bij bijzondere personen, daar 
steeds alle studieteekeningen naar voormelde voet
maat moeten uitvoeren. Ieder, die met den toestand 
der bouwkunst in de provincie Groningen bekend 
is, zal met ons beamen, dat die afdeeling in ge
meld verslag op verkeerde inlichtingen berust; 
de verslaggever werkt echter de zaken door elkaar, 
daar hij de bouwkundigen op ééne lijn stelt met 

ridders der naald en naaisters ; doch keeren wij 
lot onze voorwaarden terug. 

»De bekroonde is verplicht binnen nader te 
benalen tijd in te leveren , ten genoege van, en 
ten huize van den uitschrijver, een volkomen 
uitgewerkt bestek van de bekroonde teekening. 
begrooting en omschrijving, welke te samen eigen
dom van den uitschrijver worden tegen den uit
geloofden prijs van f 100,— , mits de bekroonde 
op zegel verklare, aan te nemen het bestek uil 
te voeren voor de begrootingssom, blijvende de 
uitschrijver vrij het bestek aan publieke mededin
ging te onderwerpen." — Men zou anders ook 
lichtelijk in het zwak der fruit- en vischvrouweii 
kunnen vervallen. — 

»De begrooting mag niet te boven gaan de 
som van /ÜOOO,—. 

«Het bedoelde huis zal moeien bevatten, de 
navolgende vertrekken 

ö l . Woonkamer, 2. slaapkamer, 'A. slaapkamer 
voor kinderen, beide alleen ledekanten, 4* logeer
kamer, desnoods met ééne bedstede, 5. salon, 
6. provisiekamer, 7. linnen- en mangelkamer , 8. 
keuken met een ketelfornuis, benevens spek-en 
rookhok. (De man zou menige arme drommel doen 
watertanden.) 

»9. Achterkamer of waschhuis met bedstede voor 
de boden", lees dienstboden. 

»10. Kantoor met buiteningang, 11. schrijfkamer, 
12. kinder-Ieerkamer, 13. timmervertrek (hieruit 
ziet men , evenals uit de met zooveel zorg [?] ge
stelde voorwaarden, dat de man niet is een vreem
deling in Jeruzalem.) 

»14. Bergplaats voor turf, hout, steenkolen en 
coaks, lees bergplaats voor brandstoffen. 

»15. Zolder en vliering. 
»16.kelder, 17. regenbak, beide met stadegeld 

voor den tijd van twee jaren op intrest" (de man 
wantrouwt de bekwaamheid zijner gewestgenooten.) 

»18 Put met pompwerk of californiapomp, 19. 
regenwaterbak op zolder" (dat is zeker in geval 
van brand.) 

»20. Twee privaten, één met twee brillen"!!! 
»21. Afzonderlijke staande mast met bliksem

afleider van Deutgen", lees: vervaardigd door 
Deutgen, den instrumentmaker, niette verwarren 
met den huisschilder van dien naam; »het hoogste 
punt 2 el boven het hoogste punt van het huis" 
(had de goede man toch het werkje van Dr, Buch-
ner over de bliksemafleiders, vertaald door Van 
Doorn en Logeman, gelezen, dan had de opgave 
nog nauwkeuriger kunnen zijn.) 

»N°. 1, 2 , 4 en 5 behangen op linnen"! 
»N y. 5 alleen in lak geschilderd" (die salon 

belooft prachtig te worden.) 
tN°. 1 en 5 aan elkander. N°. 2 en 3 aan 

elkander," lees evenzoo. 
»Geen paneelblinden, (zie zoo, dat noemen wij 

nog eens nederig) de deuren met lijsten , (archi
traven?) de balken op 75 Ned. duim van elkan
der, de zolders en vloeren 3Vi Ned. duim zui
ver" (hier wordt zekerlijk de dikte bedoeld.) 

Indien de geachte uitschrijver consequent had 
willen zijn, dan had hij deze maten tot de Gro
ninger voetmaat moeten herleiden, en behoorlijk 
achterplaatsen. 

»Voordeur met gegoten open paneel, glas, 
luik en pompslot." 

«Ingeval van verdieping eene goede trap" (H.H. 
liefhebbers onthoudt dit wel: eene trap en geen 
ladder.) 

»Achter altijd een arkaneel met takelblok"! 
»De buitenmuur, althans het voorgebouw , met 

portlaudsche cement besmeten ," lees bepleisterd 
oals zerksteen", lees gekamd en geblokt. 

^Spreekbuizen of schellen , beschoten dak , dam-
muren , achter het huis bestrating, met platte ge
glazuurde pannen gedekt." 

Hier moet zeker aan de dakbedekking gedacht 
worden; daar echter bij de bestrating niet ver
meld staat of zulks met keien of met gebakken 
steen moet geschieden, zou men bijna in ver
zoeking komen aan eene bestrating van platte 
geglazuurde pannen te denken. 

»Alle vertrekken geplafoneerd." 
Wat dunkt u, lezer, van deze voorwaarden ; zijn 

zij niet duidelijk en aannemelijk? Wat ons betreft, 
het eerste is luttel, en het laatste i s . . . zuinig, 
meent gij, dat wij zullen zeggen, neen , waarlijk 
niet! zij zijn aannemelijk. 

Architecten, die tevens aannemer willen wor
den , timmerlieden, die willen toonen, dat ook zij 
schoonheidsgevoel bezitten; aankomende bouw
kundigen, die op eene goede gelegenheid wachten 
om op te treden, in Aduard naast de kerk , daar 
kunt gij te recht!! daar kunt gij voor hoogstens 
f 6000,— werk verkrijgen, - f f 100,— voor teeke

ning, bestek , begrooting en wat dies meer zij. 
Daar kunt gij in kennis komen met een man , 
die heel lijn i s , en die vermeent dat honderd 
gulden voor een architect eene verbazend groote 
som is, omdat ze ontvangen wordt voor werk, 
dat moeilijk is aan te leeren , maar toch, omdat 
het geen accijns is, aan geene belasting is onder
worpen. 

Die nu maar heel fraai en goedkoop — maar 
ook deugdzaam — wil bouwen, is de baas, en 
behoeft niet stil te zitten. 

Maar wij vergen te veel van uw geduld, mijn 
lezer; wij hebben onze taak volbracht, en u ken
nismaking verschaft met eene prijsuitsehrijving, 
zooals er, den hemel /ij dank ! niet vele voor
komen ; alleen dit nog: 

Wat beduidt toch die ijdele pralerij o Prijsvraag 
/ 100,—" boven annonce en voorwaarden / De man 
had beter gedaan te zeggen : «zij , die mij een huis 
willen bouwen, /enden mij slechts eene teeke
ning." 

Wij noemen liet bedroevend, dat op zulk eene 
wijze door een man als de uitschrijver is ; een 
man, die wetenschappelijk heet, — wij hebben 
de eer hem in persoon te kennen — wordt ge
tracht een ontwerp voor eene nieuwe woning 
meester te worden* 

Wij noemen het bedroevend, dat zulke raen-
si hen gaan medewerken, om de in ons land reeds 
te lang vertrapte sehoone bouwkunst nog dieper 
te doen zinken, door ze te doen maken tot een 
der kunst onteerenden wedstrijd. 

Wij noemen het bedroevend als er nog zullen 
gevonden worden, die zich up zulk eene leepe 
wijze zullen laten vangen, en die hun tijd aan 
zulk ondankbaar werk willen gaan wijden. 

En nu , lezer, wees hartelijk gegroet van ons, 
die niet tot zoo iets wenschen mede te werken. 

Groningen. 
N . B. De Redactie ontving dit opstel bij het 

afdrukken van het voorgaande uominer, waar
door de gelegenheid tot vroegere opname ontbrak. 

Mijnheer de Redacteur .' 

Wees zoo goed en ucein liet mij uiet kwalyk, dat ik het 
waag u deze ter opneming toe te zenden. Hij voorkeur 
spreek ik tot u , en door u tot den lezer, omdat ik mij wil 
athouden van iedcren ouvruchtbaren pennestryd, die te 
waehteu i s , wanneer ik recht op de mannen afging, wier 
artikelen ik hier wenscli aan te halen. De aanleiding tot 
dit schrijven ontstond na de lezing van het ingezonden 
stuk in n". VJ 1.1. van uw weekblad, alwaar een schrijver, 
zich heetende „architect, tevens Sufs tid," icvcu alsof 
deze titels hem meer recht tot optreden geven dan ieder auder 
zijner confraters,), den lieer Gosschalk in beleefden vorm 
hevige — ook zeer juiste — verwijten doet. Waartoe dat in het 
openbaar uitjakkereu van personen , al noemt men hunne na
men niet, eigenlijk dient, als men het op ernstige zaken ge
munt heeft, en daarover andereu iets denkt te leeren, be
grijpt de inzender van dezen brief niet; dikwerf beeft hij 
zich de vraag gedaan, of die verwijten niet eerder behouren 
bij de afzenders, dau wel bij heu tot wie deze gericht schij
nen. Of men dat hakken cu groote wuorden spreken, al 
of niet een uuttig werk noemt, stellig strekken onrechtma
tige , vuile uitvallen, als die waaraan de heer Gosschalk 
zich bij herhaling in den t'olks-almanak, in de Bouw
kundige Bijdragen en in de Nedfrlandsche Spectator, ten 
opzichte zijner oudere en meer bekwame kuustgenooten 
schuldig heeft gemaakt, evenmin tot zijn voordeel, als tot 
dat der zaken, die hij gewoon is uog al luchtig en pleizie-
rig (oppervlakkig; te bepleiten, welke artikelen vooral weinig 
te betcekeneu hebben, daar waar de heer Gosschalk eenige 
woorden LATIJN weet aan te haleu, en zirh den Bobijn van 
ernst en geleerdheid geeft. 

De Volks-almatiuk is een eveii nuttig als wetenschappelijk 
boekje, dat iedere Novembermaaud ziju rijp en gruen aan 
de markt of ouder zijne lezers breugt. De redactie verzuimt 
niets, om bijtijds eeuige oude en ook nieuwe celebriteiten 
uit te noodigeu tot de inzending van bijdragen , en geeft de 
stoffc der bijdragen in hare jaarlijksehe verzoekbrieven op.-
Mr. (J. Vosmaer, van 's-llugc, komt de eer toe iu dezen almanak 
het ijs te hebben stuk gestooteu, wat de bouwkunst des 
vulks betreft. Hij deed dit op zijne gewone humane of mo
deste wijze, en was vooral voorzichtig met bet bezigen van 
groote woorden. Ziju artikel gemerkt: „liet huis" iu den 
Almanak van 1801, getuigt van zyne groote dilettnnteue 
keuuis en juiste opmerkenden geest. 

De heer J . F. Metzcluur van Rotterdam, een kundig 
bouwmeester, stelde in den Volks-almanak van 1865 eene zeer 
belangrijke bijdrage over „openbare slachtplaatsen," die 
sedert eenè halve eeuw overal, behalve iu Nederland ziju. 

Daarna verschijnt, — als waarschijnlijk uitgenoodigd 
uf geprikkeld, in den Ahuauak van 1867 de lieer Gos 
schalk zijn lezer iu den vorm van een zeer gezaghebbend 
persoon, en slaat een geheel anderen toon dan de vorige 
schrijvers aan. Mij stelt zich als docent en criticus, keurt 
daarom links en rechtsaf, opdat zijne theorie de eenige ware 
blijve en geeft zijn gevoelen hier en daar met al te veel 
aaumatiging voor zijn leeftijd tc kennen. Hij levert een 
bewijs te meer dat de jeugd, die vooruit wil , zich overal 
moet doen hooreu. Hij „draait zijne phrases" met nog at 
groote gemakkelijkheid zóódanig voor des lezers oogen, dat 
deze - vooral uls bij bloot liefhebber en zonder cursus is — 
hem misschien geneigdheid zul toonen, alles te beamen wat 
de heer Gosschalk hem tc lezen aanbiedt. 

Wij willeu uiet wyzcu op het onjuiste, het overdrevene, 
het ijdele, het sauguiuische, dat in deze zyne \ olks-almauak-
artikeltjes en prentjes voorkomt, om de eenvoudige reden, 
hierboven opgegeven. De schrijver is immers altijd verant
woordelijk voor hetgeen hij zegt of doet. 

Maar w ij willen betrekkelijk zijne beide artikelen zeggen — 
want de heer Gosschalk heeft zich opnieuw in den Volks

almanak van 1868 vertoont, — dat het eerste artikel ons veel 
beter schijnt dan het laatste, Behalve de uardige uitvallen , 
die wij stilzwijgend overslaau, omdat deze bij ouderen lang 
cu beter bekend waren , vóórdat de heer Gosschalk zich 
als architect, en wij gelooveu tegelijk ook als ingenieur 
neerzette, wijzen wij toch op dc eigenaardige wilde sprongen 
en kronkelingen, die de beer Gosschalk maakt. Er schynt 
weinig gebouwd te worden dat hem bevalt; de oudheid 
komt hem bijzonder schilderachtig en vernuftig voor. 

Daarenboven bespeuren wij de meest mogelijke eenzijdig
heid in de voorstelling zijner prentjes, vooral by" zijn almanak-
stukje van 1868. A l de oude gebouwtjes zijn in perspec
tief, terwijl de nieuwe huizen van zij tic verdienstelijke ambt-
geuooteu ÏSrcucker en Takes,, zoo leeiyk, plat eu onduidelijk 
mogelijk ziju afgebeeld. Dat staat den lieer Gosschalk lang 
zoo mooi uiet. Of kan het sums aau den graveur liggen, 
die zijue manier cu in den vreemde afgeluisterde kunstprin
cipe n uiet juist vatte} Beide bouwmeesters hebben het 
recht, den heer Gosschalk van „inkonsekwentie en verminking" 
te beschuldigen. Wij zwijgen van zijn bitteren uitval tegen 
een zijner kunstbroeders, Breueker, die met alle gerustheid 
het oordcel eu vergelijk kau afwachten vau zijne huizen in 
de Plantage cu die donr deu heer Gosschalk, bij de We-
teriugbrug gebouwd. Hij eene volgende gelegenheid moet 
dc heer Gosschalk niet met zooveel minachting neerzien op 
hen, die praeticü met hunne handen ziju, want depracticii, 
die krullen maken en schaven naar hartelust, helpen den 
heer Gosschalk uit den brand, waar hij zijne houten en an
dere krullen met vurig zelfbehagen ten papiere en op zijn 
geveltjes brengt en mooi vindt, of deze met echte bombarie 
en stilzwijgend tracht aan tc prijzen. Welke krullen nu bet 
meeste nut doen, verzoeken wij deu lezer te beslissen, eu 
ecus openbaar te maken. Hebben zij wellicht geen tijd 
naar hier te komen, om de bedoelde krullen tc bestudce-
reii, laten zij dan dc bouwkundige bijdragen eens nazien, 
en de cnrieuse krul-détails op pi. 16 van deel 15 in een 
volgenden V olks-almanak > als voorbeelden en bewijzen doen 
dienen, hoe men van allerlei materiaal heden ten dage a la 
Liènard bouwt in een stijl, — neen, geen s'ijl , want dat 
woord heeft dc heer Gosschalk verboden te bezigen — na-
gepronkt uit den re na issa nee-tijd, waarmede iu den Volks
almanak door den ingenieur-architect Gosschalk zoo hoog 
wordt weggeloopcn cu geschermd, zonder dat ZEd. zich de 
moeite heeft gegeven eeuige geldige bewijzen bij te breugeu, 
waarom de aangeprezen vormen voortreffelijker zijn dan die 
van andereu, en zonder te zeggen, waarom ZEd. op het 
gevaar af van voor een vereerder van het verledenegehou
den te worden," juist zoo ongelukkig is in het kiezen zijner 
voorbeelden, die hij tot leering eu staving zijuer bewerin
gen en uitdrukkingen noodig heeft. 

De schrijver vermeent, dat de recensent der Almanak
bijdragen vau den heer Gosschalk in het reeds genoemde 
no. 49, minder juist is, waar hij aan het slot van zijn stuk 
zegt, dat de heer Gosschalk „goede voorbeelden uit den vroe-
geren tijd eu slechte uit deu tegen woord igen kiest." Hij is 
van de tegenovergestelde meening, eu zou met oude boekeu 
eu nieuwe ontwerpen in de hand dit kunnen bewijzen. — 
Dc tig. 1, 3 en 6 (Vulks-almauak van 1868, bl. 184, 187 
en 189), zouden dc laatste huizen moeten zijn, die wij als voor
beelden eu als goede overblijfsels van oude bouwkunst, het volk 
mochten voorleggeu, want zij ziju vol gebreken en stryden 
tegen de uictigste eischeu, die zich ecu deskundige, tevens 
constructeur, of, om tie heer Ciusschalk na tc praten, iemand 
die krullen schaaft, declcu ploegt, hem voorthelpt eu tim
merman i s , moet stellen. I'orte it faux, krulleu waar ze 
uiets bcteekeneu, mengelmoes van vormen en disproportie, 
leugeu eu bedrog, mogen uiet als toonbeelden dienen, en 
hij, die niets beters weet tc kiczeii, moet uiet tegen het volk 
praten of in Almauakkeu gaan schrijven, want hy zal ver
vallen iu dezelfde gebreken, die ziju voorbeelden eu prentjes 
aankleven, gezwegen nog vau het vreemde doel eu het wei
nig bevattelijke en leerzame wat dergelijke bijdragen reeds 
bij de redactie en bij haren zetter hebben teweeggebracht. 
Immers die zetter en corrector leveren een liguur (7) het 
onderst boven gekeerd. Gelukkig of liever ongelukkig, dat 
menigeen uit dc beschrijving tier schoorsteeuraveÜug ook 
uiet veel wijzer wordt. 

Dat dc twee bijdragen vau deu heer Gosschalk en zijne 
volgende stukkeu, die wij niet even onvolledig als deze weii-
se he n, geen nut doen,niemand zal dat tegenspreken. Zij doen, 
helaas! meer dnu geen nut. Zij doen kwaad voor de oud-
geloovigeu iu de bouwkunst, en als hun oude testament 
betrekking op het oude heeft, dan heeft het nieuwe ook 
veel waarde voor dezen tijd. Beide testamenten of knust-vo-
cabulaires moet men kennen eu beamen als men in onzen 
tijd eu in het openbaar, al is 'took maar door middel van 
een Almanak, optreedt met zijne wysheid voor het volk. 
Zoo de schrijver dat niet kan of mag, hij blyve te huis— 
eu zette zijne studie vlijtig voort. 

Tot die studie ziju veel handboeken eu is veel goeds aan
wezig. Buiten eu behalve de vele oude afbeeldingen en 
beschrijvingen vau oude huizen, zijn er ook artikelen van 
belang over deu vroegereu tijd eu de huisbouwkunst geschreven. 

De lezer doorbladert' eens ouder meer de „Bouwkundige 
Hijdv'tgen" eu leze iu het elfde deel, in 1860 versche
nen, van bl. 421—458, de mededeelingen over den bouw
stijl vau de L7c en 18e eeuw, door den heer J . H. Le-
liman. Hij zal tiaar geene eenzijdigheid iu aantreden, 
leder gebouw, zegt tiaar de heer l.elinuiu , moet men in de 
lijst vau zijn tijd beoordecleu; eenzijdigheid is de kanker 
in de bouwkunst, eu brengt hen, die zich zelveu vormen, iu 
gevaar het evenwicht te verliezen. Bij de opsomming der 
verschillende bouwscholen komt in die bijdrage op bl. 429 onder 
No. .'i de navolgende voor: „De school der fantaisisten , die 
overal eu van alles bijeenzoeken, zonder zelfs te bestu-
deereu of de uiterlijke vorm het doel te kennen geeft of 
het gezoud verstand bevredigt. Deze zyu uiet schaars in 
getal eu voeren de altijd van anderen gretig zich toegeëi
gende denkbeelden en vormen veelal gebrekkig uit." 

Aangezien wy uiet van uabij met persouen te doen willen 
hebben , besluiten wy dit schryven, met den heer Gosschalk 
uit den Volks-almanak als jeugdig schrijver en bouwmeester, 
to prijzen en alle lof te brengen mits hy' voortaan zelf niet 
meer zal doen, wat hy iu het werk van anderen afkeurt. 
Zijue lctterstukjes belmoren iu boven vermelde school eu iu 
de kast waarboven wij willen schrijven: Bergplaats voor 
afgedane papieren. 

fiat insertio. 
Na betuiging van bijzondere achting 

nuuncii wij ons: 
R. . . . 

Varia. 
M i d d e l tegen het roes ten v a n User e n 

s taa l . Ken tegenwoordig in den handól voor-



komend en veelvuldig gebruikt middel tegen het 
roesten van ijzer en staal is dooi' professor Bött-
ger bevonden te bestaan uit eene oplossing van 
witte was in terpentijnolie. 

Men verkrijgt deze zalfachtige massa door ver
menging van gelijke gewichtsdeelen terpentijnolie 
en was onder matige verwarming. Nadat het 
ijzer of staal daarmede is bestreken, wordt het 
door sterk heen en weder wrijven met droge 
linnen lappen eenigszins gepolijst. 

U i t z e t t i n g en i n k r i m p i n g v a n m u u r w e r 
ken . De ingenieur Bruniceau te Parijs heeft 
bevonden dat mortel en beton zich bij 1° C. tem
peratuurverlaging ' / 1 0 0 1 0 0 0 a i / 7 ü , 0 0 ( ) en ge
bakken en natuurlijke steen zich '/,»„.„„„ a %,„.„„„ 
van hare lengte uitzet. 

Een muur van 1000 voet lengte alzoo, zou 
by eene temperatuurverhooging van 40° C. 
bij eene gemiddelde coëfficiënt van '/laoiooo P e r 

graad eene verandering in lengte ondergaan van 
" /120-uno — Ï voet. 
Is dus de muur in den zomer bij 20" C. 

gemaakt, dan zullen er bij 20" C. in den win
ter (eenige bestaande elasticiteit buiten rekening 
gelaten) scheuren ontstaan . die te zamen geno
men voet wijdte hebben. 

D r u k h o o g t e n v a n i jzeren bu i sge le id ingen . 
Onderstaande tabel geeft de afmetingen en druk
hoogten aan van eenige ijzeren buisgeleidingen 
van aanzienlijke lengten, waarbij nog kan toe
gevoegd worden, dat die van Jerez uit buizen 
bestaat van 3,96 el lengte. die in het werk ge
meten 3,81 el beslaan. 
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13000 86,6 1,12 0,019 
10200 80,0 0,61(0,019 tot 
18000 90,0 0,61)0,025 

! i 
St r aa t spoo rwegen . Voor eene nieuwe lo

comotief voor publieke wegen van R. \ V . Thom
son is octrooi verleend en deze is met goed ge
volg in Edinburgh beproefd. Zij heeft een staande 
ketel en weegt 5 ton ; het opmerkenswaardigste 
is , dat de vellingen der wielen met India-rubber 
zijn bekleed, hetgeen ten gevolge moet hebben, 
dat het wiel den weg raakt zonder daaraan of 
aan den India-rubber schade toe te brengen; 
zoodat de locomotief kan gebruikt worden zoowel 
op wegen, die bestraat of gemacadamiseerd zijn 
als ook op graslanden en zelfs op geploegd land 
zonder daarin zware sporen achter te laten. 
Op het gras waren , naar men zegt, de sporen 
der wielen nauwelijks zichtbaar en op zachte 
gronden werden latten in het spoor gelegd. Als 
dit alles zoo is , dan wordt de invloed van een 
bekleedsel van India-rubber van groot gewicht 
voor de stoomploegen en moet hieruit een enorm 
gebruik van stoomkracht voor den landbouw 
volgen. 

V l i e g e n en m i e r e n . In den afgeloopen 
zomer zijn verscheidene huizen te Olborn ge
plaagd door kleine vliegen, die zich zoo spoedig 
vermenigvuldigden en in zulke groote hoeveel
heid aanwezig waren, dat het eene groote plaag 
was. Deze diertjes waren voor het gezicht als 
de leelijke soort vliegen en voedden zich met 
zaagsel, terwijl zij zich niet van het. plantenrijk, 
tot voedsel, bedienden. 

Men heeft de verwoestingen , welke door de 
witte mieren in Engelsch Indië worden aange
richt, op 100,000 p. st. off 1,200,000 per jaar 
geschat, daar deze som gemiddeld noodig is, om 
de getimmerten van huizen, bruggen, enz. te 
herstellen. 

rfT 
— 

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

Vjy i • j A * CV Manl id»*, ft Jitn 
v i l r W T O 1 , 1 1 1 M u r e > Ü P u e t raadhuis: de Jcveriug 
^ ^jauuMiswiè wuldekstcenen, ten dieu«te van de in het 
jaaï •J^trtjyvernieuweü steenen wallen 

/ ^ l & N M a t l a t , j J . , . . . 
M a m . tv a S ure, in het Notarishuis aan de Gel-

bouwen van 168 burgerwoningen, opeen 
bswijkschun Kijweg nabij de Boezemcmgel. 

Weenndag, s J an . 
A m s t e r d a m , ten f f ure, in het koffijhuis „het Vosje": 

het onder profil brengen van posten in de stelling van Am
sterdam. 

(. '(recht, ten 2 ure, ten huize vau den heer C. F. 
KJokke, hoek Kerkstraat: het bouwen van HK woningen voor 
den arbeidenden .stand, waarvan H woningen niet bovenwo
ningen, buiten de Tolsteeg-barrière aldaar, bUêOheo de J ere-
mie-steeg en den ('atharijne-Singel. 

Donderdag . » JMI. 
H e l f t , ten to ure, in het Oemeenlandahoii van Delfland: 

het verzwaren van ten gedeelte zeewering van Delfland, tus-
schen het Middenslag en den Dam no. fi (ter lengte vau 
240 cl). 

n i l a g r , teu 12 ure, in een der lokalen van het mini
sterie van binnculaudsehr /aken: het bouwen van eene 
draaierij, eene oiederij en eene werkplaats voor watens te 
Tilburg. 

Za t e rdag , I I J an . 
L t r e e h l . ten 2 ure. aan het prov. bestuur: het onder

houden, van en het doen van eenige vernieuwingen en 
herstellingen aan de cellulaire gevangenis te Ttreclit, gedu
rende de jaren 1868. 186U en 1870. 

Illitftdaff, 14 Jan . 
V t i i l r i u i j k . ten 2 ure, in de Vergulde Valk: het bou

wen eener R. C. kerk en toren. 
Woenftdair , IA Jnn . 

Kulne ru f t l r i , ten IÉ ure, ten raadhuize: het maken van 
een aardenbaan , en het bestraten van de baan met klinkers, 
en wel van af den straatweg van Dijkhuizen langs de Boer-
ütegecu Broekhuizingerdijk , tot aan de Kogafobrug, ter lengte 
va li 40fi0 el. 

V r i j d a g , 17 J a n . 
l a U i t i e e r . ten t2* ure, ten huize van P, Kapteyn te 

Aalsmeer: het bouwen van een dorpstoren. 
Woeiifidag, .1 ivIn-. 

A r n h e m , ten 12 ure, ten raadhuize: het reinigen en 
schoonhouden van de gemeente voor den tijd van 8 ot fi 
jaren, in te gaan 1 Juli 1808. 

Donderdag, 13 l>br. 
• H a g e . ten 12 ure, aan het ministerie van binneniniid-

schc zaken: het maken van de pijlers der brug over het 
Hollaudsch Diep bij Moerdijk. 

A f l o o p v a n a a n b e s t e d i n g e n . 

Uardreeht , 2S Dee.: berbcsteding vau het le per
ceel, zijnde het timmer- en metselwerk, ten behoeve der 
nieuwe vischmarkt. Minste iuschrijver de heer N . Quast, 
voor ƒ11298, aau wien het werk gegund is. 

H e l l e v e e t t t l u U , 2*1 Dec.: het uitdienen der marine-
haven aldaar en het op aangegeven diepte houden daarvan, 
gedurende het jaar 18fi8. Minste iuschrijver de heer 1). Ker-
rebijn, voor ƒ 4700; de daaropvolgende, wns A. Visser |*z. 
te Sliedrecht voor ƒ 5500, terwijl de hoogste voor ƒ15,000 had 
ingeschreven. 

' a l l a g e , 27 Dec: het dempen der sloten rondom dc 
Oranje-kazerne, met het leggen van riolen met puttcu aldaar. 
Daarvoor waren 8 billetten van inschrijving ingekomen en 
was de minste inschrijving die van den beer W. H. van 
Santen, aldaar, voor ƒ11,600. 

M i d d e l b u r g , 27 D e c : het onderhouden van het 
nederlandxcli gedeelte van het kanaal van Neuzen, het zij
kanaal naar de Axelsche sassing enz., gedurende 1868, 1869 
en 1870. De minste iuschrijver hiervoor was de heer J . Yer-
kuyl (^Hakkelaar, te Vlissingeu, voor ƒ24,64.'! per jaar. 

A r n h e m , 27 Dec: het driejarig onderhoud van de 
schutsluis eu verdere werken, benevens het uitbaggeren en 
op de bepaalde afmetingeu onderhouden der buiten kanalen 
te St. Amines, behooreude tot de onderhoudswerken van de 
Waal in deze provincie, ingaande 1 Januari 1868 en eindi
gende 'M December 1870. Minste iuschrijver de heer A. 
Vissers, te Kossuni, voor ƒ 3 7 5 3 ; 2o. het aanleggeu van 
drie perpendiculaire kribben aau de» linkeroever van de 
rivier de Lek, beneden het veer te Iteusiehem , behoorende 
tot de verbeteringswerkeu van den Neder-Khiju en Lek in 
die provincie. Minste inschrijver de heer C. Spiering Az. , 
te fiameren, voor ƒ 6894; 8o, het aanleggen van vier krib
ben op den rechteroever van de rivier den Boven-Khijn aan 
het Spgk, in die provincie. Minste iuschrijver de heer A. 
G. Huiskes, tc Hedel, voor ƒ 23,640. 

( • ru i l i ngen , 27 Dec: het aanleggen van eenige kei-
stocpen op de aansluitende afwegen langs, en het door be-
grindiug vervangen van een gedeelte keistraat in den weg 
van Groningen naar Delfzijl. Minste inschrijver de heer 
H. J . Kroon Jz., te Groningen, voor ƒ1545 . 

L e e u w a r d e n , 27 Dec i het uitdiepen vau eenige 
kanalen en vaarwaters in die provincie, met het provinciaal 
stoombaggervaartuig, benevens het onderhoud van dat vaar
tuig over 1868. Aannemer is geworden de heer R. R. Dijk
stra te Joure, voor ƒ5998. 

•we t t e . 27 Dec: het aanleggen van 3dwarskribbeu in 
den IJssel, beneden het zoogenaamde Ongemak, tusschen 
de peilraaijen LXXX1 eu LXXXII . De uitvoeriug van dat 
werk is gegund aau den minsten inschrijver den heer J . Hoef
man tc Ambt Volleuhovcn voor ƒ 1375. 

'H Ilertagenbaneh . 27 Dec: het voortzetten der ver
breeding en verdieping van het kanaal de Dieze, in de ge
meente 's Hertogenbosch, van dgkpaal 11—13; aangenomen 
door den heer .1. van Boekei aldaar, voor ƒ9500. 

Bergen op / o o m , 27 Dec: het bouwen van het 
II. Vineentius-gestieht binnen die stad. Aangenomen door 
deu heer J . B. Hollanders, Mr. timmerman, voor ƒ4499. 

R o t t e r d a m . 2N Dcc: de bouw ecuer kerk, op het 
terrein aau de Kruiskade, bij den hoek der ('rispijnlaan. De 
uitslag daarvan was , dat door de unvolgeude vijftien aanne
mers is ingeschreven voor de daarbij vermelde sommen: 
W. A. Bouwmeester Jr . , ƒ 94,505, N . vau Breeu ƒ94 ,500 , 
H . van Breen ƒ94 ,499 , S. Souueveld ƒ 87,777, J- de Brerj 
"87,600, van l.imburgb en van Vleuten ƒ88,510, G. vau 
lam J 88,400, P. A. Weeldenburg en Zn. ƒ82,887, J . P. 

Kngel en I). A. van Crevelen ƒ81 ,238 , J . Znarjer ƒ 8 0 , 1 0 0 , 
H . de Groot ƒ79 ,800 . D. Verhuel ƒ 79,498 , A. Brans 78,499, 
G. Key ƒ76,150 eu T. L. Kanters en J . van Andel/74,697. 

A r n h e m , 28 Dec: onderhoud der scholen en o mier wij-
zerswoningeu, nauuemcr K. Klbei-s voor ƒ 3 4 4 3 ; onderhoud 
der grint-, zand- en heidewegen, aannemer A. Vale voor 
ƒ 2 4 8 6 ; onderhoud van pompen en loodgieterswerk, aanne
mer J . Ouck voor / 448; het verdere loodgieterswerk, aan
nemer J . Ouck voor 2 % beneden het tarief; smidswerkcu 
aannemer P. Noppen, volgens tarief. 

' • H a g e , SO Dcc : de aanleg van rijswerkeu tot voort
zetting der verbetering van het vaarwater der oude 
Maas, beneden Dordrecht, boven de krabbe, onder de ge-

mreiite Dubbeldam, prov. Zuidhullaml. Daarvoor waren 
11 billetten van inschrijving ingekomen, eu wa» de minst* 
inschrijving die van deu heer J . van Vuren, vour f «190. 

« r u i l i n g 8 0 Dee.: Iicrlicstctliiig van liet' bouwen 
eener ruks koegele bmgenehool met toebehooren. Gegund 
nan deu lnagsti-n insehrijver K. vau der Voort, te Winst-ko
ten, voor ƒ 104,444. 

*t h o g e n . 30 Dec.: liet bonwen vnu een nieuw school-
okual. waarvoor IS iusebrijvingeu waren ingeleverd- de 
hoogste inschrijving bedroeg/' 12,000, en de laagste f 7777 
ingeschreven door deu heer k. Blom, mr. timmerman aldaar' 
die aannemer van het werk is geworden. 

H a a r l e m , 81 Dec. : het onderhoud van de gebouwen 
c. a. van het vereenigd huis van arrest en provoost te Haar
lem, over de jaren 1868, 186D eu 1870. Minste iuschrij-
vers de hcercu Hoogcveen en Oudshooru. te Haarlem voor 
J 1160 per jaar. 

' s l lugf . 81 Dec: het onderhouden van de lands 
gebouwen aldaar . gedurende het jaar 18(18. Daar
voor waren 7 billettcu ingekomen. de minste inschrijver 
«as de heer B. I'. Schippers, aldaar, voor / 7650 

Advertentiën. 

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

te ARNHEM. 
Waterpas - , hoekmeet- en andere ins t rumen

ten voor Jen WATERSTAAT, HE GENIE, DEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN- en OPENBARE 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 . o u l e » , W e e g b r u g g e n enz. 

C R E M E R & C o . 

Fabrikanten in AARDEWERK te Eolsucud, 
nemen de vrijheid Heeren Architecten opiueik-
zaam te maken. op de door hun gefabriceerd 
wordende H O L L E S T E E N E N , die op onder
scheiden tentoonstellingen net Bi onzen en Zil
veren Medaille» zijn bekrotnd. 

De vele werken reeds met dezt stffr.tn ge
maakt, hebben voldingend bewezi n , dat geene 
andere steenen uilke drooge muren geven en de 
koude en warme lucht zoo zeker alsluiten , wes
halve zij voor binnenmuren en kelders zetr zijn 
aan te bevelen, en tot dat. einde in het buiten
land bij voorkeur worden gebruikt. 

.'12 dezer steenen zijn voldoende voor een vieik. 
el oppervlakte, zoodat de prijs gelijk staat met 
mopsteenen van f 10 a f 11 — , terwijl het eene 
besparing geeft van meer dan tie halve Metsel
specie en Arbeidsloon. 

Verder bevelen zij zich aan tot het leveren 
van hunne welbekende solide B u i z e n v o o r 
R i o l e n , W a t e r l e i d i n g e n , Schoors teenen enz. 
Waterc lose t s . Secree t t rechters . V u u r v a s t e 
steenen, W a t e r f i l t r e e r s , D r a i n e e r b u i z e n enz. 

Als ook hunne met eene Medaille bekroonde 
P O R T L A N D C E M E N T a f 5,50 het ge
wone vat. 

Prijsnotitièn zijn op franco aanvrage te be
komen. 

Bij MARTINUS NIJHOFF, te ''. Gravenhage, en 
D. A. THIEME, 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 

A . K . K K I I ' l l K I I . 

Kapitein der Artillerie. 

Uitgegeven op last van het Departement van Oorlog. 
Roy. 8vo. 96 blz. Met 5 platen. Prijs ƒ1.20. 

D. A. THIEME, te Arnhem, heeft uitgegeven: 

Z A K B O E K J E 

VOOR 

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

EN 

SP00BWEGREIZIGERS. 
INHOUD: I". Wet houdende bepalingen om

trent het geruik 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. 

• T I J » ƒ - » 5 . 

rnhem bij D. A. THIEME.—Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

D e r d e j a a r g a n g . I f 0 . 2 

Veridnjil geregeld interen Zaterdig bij 
II. A . T H I E M E te A r n h e m . 

('rij* per 3 maanden franco p. p. ƒ iM. 

W E E K B L A D voor A R C H I T E C T E N , n & E H E U R S , 1 7 

U i t g e g e v e n o i i d e i " r e t d a o t i e t> 

Mrt medewerking van Dr. T. VAN D0ESBURGH, C. J. VAN' 1>WVK ' 

EENE STEM UIT INDIE 

OVER DKN 

NKl)Er.--* x-i'S< H-INDISCrTEN SPOO' 

In de Loamo(itf;, 8fW*J 
advertentie-blad van 8 Nov 
onder het opschrift »l loop er. 
voor over den loop, dien d 
sten lnJischen spoorweg ne 
te hebben, dat hij nu de 

"ut 'muniri'jii niet wil heliaudt-mii , . c scurlj» 
ver van dat artikel het volgende: 

nDe hoofdzaak is , dat ér een spoorweg kome, 
»en spoedig ook; of dat nu eene berg- dan wel 
«eene vlaktelijn is, boezemt op zich zelf het alge-
»meen weinig belang in. Bovendien is de keuze 
«reeds gedaan, en een aanzienlijk kapitaal reeds 
«verwerkt: men wil niet over tie bergen. Doch 
«het publiek, dat aan de spoorweg-concessiona-
«rissen eene soort van monopolie ziet toegekend , 
«waardoor het uitzicht voor anderen, om hier 
«spoorwegen aan te leggen, vrij beneveld is: het 
«publiek, dat tie belastingen betaalt, waaruit de 
«rentegarantie moet gevonden worden, die tot 
«een bedrag van f 630.000 's-jaars aan de actio-
• narissen is toegezegd; het publiek, dat alzoo en 
«op veel meer wijzen nog, rechtstreeks en zijde-
«lings vitaal belang heeft bij de spoorwegzaak — 
«dat publiek heeft dan ook buiten den minsten 
«twijfel aanspraak op zooveel eerbied , dat de ver-
«slagen, die vanwege de spoorwegmaatschappij 
«gepubliceerd worden, waarheid, niets dan waar-
«heid en de volle waarheid behelzen, opdat het 
«niet eenmaal, bitter teleurgesteld, de vraag en 
«klacht late hooien, waar zijn tonnen achats ge
inleven ; opdat het nietwensche, dat het (louver-
«nement, krachtens art. 57, in verband met art. 
»23 van het Staatsblad van 1803, n". l l ü , de 
«concessie als vervallen beschouwt-. En zonder 
ite willen beweren, dat de bedoelde verslagen 
»al die hoedanigheden missen, welke we zoo even 
«opnoemden, kunnen wij toch de opmerking niet 
«weerhouden, dat daaruit de werkelijke stand van 
«zaken niet af te leiden is. We zwijgen van het 
«verzuim, tlat er in de wachtkamers van het sta-
«tion Broembong nog niet, zooals het moest zijn, 
«een reglement voor de spoorwegdiensten te vin-
«den is , waarin voorschriften, door de reizigers 
»in acht te nemen; we spreken er ook niet van , 
«dat men aan de halte Allas-Toewa, bij gemis 
«van eene bascule, het gewicht der goederen, 
«die ter verzending worden aangeboden, maar 
»op het gevoel af bepaalt: — dat zijn kleinig-
«heden, en aangrootere verzuimen , vergissingen 
»of in 't algemeen ongevallen of ongelukken schijnt 
«helaas! geen gebrek. We zullen eenige noemen ; 
«ze zijn ons door achtenswaardige en bevoegde 
«personen ter openbaarmaking meegedeeld, en 
«het groote belang der zaak vordert, dat ze alge-
«mcen bekend worden, en nog meer, dat men 

«weer moest aigeoroken worden. Het stations-
«gehouw b. v. kost thans reeds eenige duizenden 
«guldens boven de aannemingssom: het atelier 
«heeft thans reeds eene belangrijke som aan ver-
«plaatsing der machinerieën geëischt, enz. enz. 

»2". Dc constructie of specie van bijna alle 
«gebouwen op het stationsterrein is van dien aard, 
«dal er later zeer veel geld aan onderhond moet 
«besteed worden : de rechter vleugel van het sta-
ttionsgebouw vertoont nu reeds eene met hel 
«bloote oog zichtbare verzakking: tlat de gebou-
«wen der werkplaatsen op den duur bestand zul-
«len zijn tegen de werking van tie daar aanwe-
«zige machinerieën, wordt dooi- meer dan tién 
«technicus zeer betwijfeld, enz. 

»3". Het ongeluk heeft gewild, dat twee brug-
«gen tusschen Santarang en Tanggoeng nu reeds 
«eene belangrijke vernieuwing moeten onder-
»gaan; — men schat de schade op /' 30.000. 

»4". Ook het stationsgebouw te Tangoeng is 
«reeds gedeeltelijk vernieuwd moeten worden; de 
«geheele constructie of de gebruikte specie is van 
«dien aard, dat het afbreken zeer gemakkelijk 
«zou vallen. 

»5 Ü . Over de Tocntang is eene noodbrug gesla-
»gen, die door een kleine bandjir dermate be-
«schailigd werd, dat er ± /'10.000 met-verloren 
«ging. Men meent tlat die noodbrug niet veel 
•minder gekost heeft, tlan een bekwaam en over-
«leggend ingenieur zou gebruikt hebben voor eene 
«vaste brug, permanent werk. 

«In het algemeen is tie Maatschappij niet ge-
«lukkig met haar bruggen; toen er in der tijd 
«eene bij Tewpoeran werd gebouwd, scheurden 
«de vleugelmuren van de landhoofden af, omdat 
«men, zoo 't schijnt, aanvankelijk eene nieuw 
«uitgedachte constructie wilde volgen, door na-
«melijk bij de landhoofden de vleugelmuren maar 
«weg te laten, (*) en 

»ü°. Over de l'ambaiig (Nampong) is eene brug 
«gelegd, die reeds instortte, voordat er gebruik 
«van gemaakt was. Met behulp van eenige dui-
«zenden guldens is er toen herstelling aangebracht, 
«maar voor een gebruik op den duur acht men 
«de brug onvoldoende. 

(I) l)c h m Ut- Hordes. 
(«I Het is tuis uii-t recht duidelijk het- ilt-iigelinureii, die 

tr uict ziju, kuuiieu afscheuren. De steller heeft zich hier 
uiet duidelijk uitgedrukt eu «iturschyulijk iets uuih-rs bedoeld. 

Ked. 

) en W E R K B A Z E N 

> EYSINGA, H. P. VOGEL. 

it zijn ± 8000 kub. ellen grond 
s sneeuw voor de zon is die 

van hare vroegere plaats ver-

i Tangoeng en Kedong-Djatti is 
• i van ongeveer 2000 el lengte, 

• i-eeds maanden achtereen vruchteloos 
.e zoekt te brengén : wat heden voltooid 

,i . is morgen we,"-r vernietigd. De een schrijft 
et toe aan de zeepachtige geaardheid van den 

«grond: een tweede aan de ondoelmatige taludsj 
«een derde — en deze ziet zjju gevoelen door de 
«meesteu gedeeld — aan de talrijke tiaar voor-
«liandeu wellen, welke men met betrekkelijk wei-
«nig kosten kan afleiden, waardoor de verzakkin-
»gen zullen ophouden. De hoofd-ingenieur echter 
«schijnt van de laatstgenoemde opinie niets te 
«willen weten, en zich aan zijne eigene meening 
«vastklemmende, hoop te putten uit tie geschie-
«denis van de mier van Tamerlan, die negen 
» en negentig maal te vergeefs probeerde haar 
«taak te vervullen, maar wie het de honderdste 
«maal gelukte. We meenen echter met beschei-
• denheid te moeten .vijzen op een belangrijk ver-
ischil i n omstandigheden-: — de mier van Tamer-
«lau werkte op eigen risico, niet met actiën. 
«Voor bijzondere uitgaven heeft het bedoelde eind 
«thans reeds niet veel minder dan eene ton ge-
»kost." 

De schrijver besluit met de vrees te opperen , 
dat het kapitaal van 14 millioen onvoldoende zal 
blijken te zijn, en dat het tegenvallen van den 
eersten spoorweg zeer nadeelig zal werken op 
tien aanleg van de andere spoorwegen, die op 
.lava noodig ziju. 

Wij zijn het geheel met den schrijver eens, en 
gelooven dat het méér dan tijd wordt, er eens 
eene enquête worde ingesteld naar den loop van 
zaken, sedert 1803. Waarom vond bijv. de heer 
De Bordes in Februari 1864 het terrein zoo ge
makkelijk tusschen Willem I en Tempoeran, en 
waarom was daar later weer eene tunnel noodig 
Die tunnel zou zeer gemakkelijk te maken zyn , 
dus luiden zijne rapporten: en nadat daar eenige 
maanden lang aan gewerkt was, wordt die tun
nel , wegens groote bezwaren, verlaten, met op-
oll'ei ing van al het reeds daaraan besteedde ge)d, 
en nu weder eene andara richting met eene viaduct 
voorgesteld. Is dat ook niet eene onbekookte han
deling? Geeft dat vertrouwen op zyne rapporten / 
Eindelijk wordt in Mei of daaromtrent van 1867 
gesproken van scheuren in tie gebouwen op het 
stationsterrein te Samarang; maar volgens reizi
gers, uit Java teruggekomen, waren die scheu
ren reeds te zien in April 1805, dus twee jaren 
vroeger! Waarom tiaar toen geen melding van 
gemaakt/ 

Alvorens geld te geven, zal dus iedereen wèl 
doen eerst op eene onpartijdige enquête in de zaak 
van den ludischen spoorweg aan te dringen. 



k 
rea. 
maar 
alle vei . 
meer zorg 
verd (sommig 
tend en doen 
aan, vooral nu 
ontvangt), begint 
zegd, met hetgeen 
gadering, tevens 
van het 25jarig be. 
voorgevallen. Niet 
waren opgekomen, te. 
Voorzitter Godefroy, c 
penningmeester Hamer, 
Westrheene, en nog a 
voordragen. Wij althai 
schappij tot bevordering 
zulk eene belangrijke ve 
en daarom was ons het \ 
Laat ons in het kort zit. 
zaak behelst. 

De Voorzitter opende de 
gemoedelijke inleiding, wat, 
eind — de redenen herinnci 
den doen besluiten zich niet w 
te stellen. Het getuigde van 
heeren Godefroy van veel opoffering 
heid jegens anderen, dat hij zijn voorzi. 
slechts sedert vijf jaren door hem inget. 
afstond aan een ander bestuurder of l i d , die 
in de gelegenheid wiltle stellen, om van ziju 
ijver voor den bloei der Maatschappij te doen 
blijken, even alsof er twijfel aau bestond, dat 
het daarvoor noodig was, bestuurder te ziju en 
dat de heer Godefroy zijne gedurende 19 jaren 
eervol bekle.ode betrekking als bestuurder moest 
neerleggen. Wel hadden wij op de twee laatste 
algemcene vergaderingen kennis gemaakt met den 
heer Gosschalk, die zich contra het bestuur 
scheen te stellen, zonder dat hij zich in merk
baren aanhang te verheugen had. Üns was opposi
tie zoo gewoon , dat wij daarvan geene de minste 
nota hebben genomen, en veel minder durven 
wij aannemen , dat de heer Godefroy , als onge
woon aan deze zucht tot tegenstreving, voor een 
of ander der leden zich heeft verwijderd. Wij be
schouwen het bedanken van den heer Godefroy 
als een werkelijk verlies voor de .Maatschappij , 
en deelen volkomen den weiisch van den secre
taris M i m u i i . waar hij namens het bestuur op 
kolom 9 zegt: »Ik vlei mij met de hoop, dat de 
heer Godefroy slechts voor korten tijd zijnen 
nuttigen werkkring in ons midden zal hebben 
gestaakt." 

Het eigenlijk verslag van den secretaris beval 
vele bijzonderheden, de eene nog belangrijker dan 
de andere. Voor de lezers van lie Opmerker, 
die geen leden van de Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst zijn, en dus het verslag 
niet krijgen , kan het navolgende niet onbelang
rijk wezen. Up den dag der Algemcene Vergade
r ing , den 7 Augustus 1807, had de Maatschappij 
950 leden, verspreid over geheel Nederland. 

Het bestuur was hetzelfde gebleven. Te Arn
hem overleed dc heer Willem de Waal, een vau 
de 45 correspondenten der Maatschappij, die is 
opgevolgd door den heer F. W. van Gendt al
daar. De heer ( i . Hammers gemeente-architect 
te Koermond , had aldaar den heer correspondent 
Van den Uergh vervangen. Overigens waren al 
de andere correspondenten in hunne betrekking 
gebleven. 

Te Amsterdam, Rotterdam, 's-Oravenhage, 
Arnhem, Zwolle en Delft, alwaar ufdeeliugen 
der Maatschappij , de eerste met 130, de tweede 
met 154, de derde met 09, de vierde met 23 
en de vijfde met 53 leden gevestigd zijn, was 
trouw en veel gewerkt; daarentegen is er door 
die ul'dccliugen al zeel weinig openbaargemaakt, 
althans te oordeelen naar het laatste deel der 
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stellen, op deu ingeslagen weg voort te kunnen 
gaan. .Sommigen tier leden meeueu misschien, 
dat het bestuur hunne hulp niet noodig heeft. 
Zij bedriegen zich. Het bestuur zal wel anders oor
deelen , gelijk uit den goeden geest en den kleur
rijken inhoud van het verslag duidelijk blijken kan. 
Op vele plaatsen doet het bestuur andermaal een 
beroep op de leden, en verzoekt hunne mede
werking voor het tijdschrift, opdat dit geregeld 
verschijnen kan. Of denken sommige leden mis
schien, dat het bestuur voor den inhoud moet 
zorgen , dan vergissen ze zich opnieuw. Het 
bestuur der Maatschappij zal, gelijk ieder ander, 
tlatgene wat het ontvangt wel verzamelen, en 
ontvangt het nu niet genoeg of allerlei , tlat min
der of niet geschikt voor tien druk is, dan kan het 
bestuur of dc commissie uit zijn midden, niet 
anders doen dan wachten tot er iets komt. 

Buiten en behalve dat de leden in het bezit 
waren gesteld van een vervolgcatalogus der bi
bliotheek , die in tlit verslag in ziju geheel voor
komt, en van de vragenf die op de Algemcene Bij
eenkomst te behandelen waren, wier voorraad 
niet In stuks van den heer Lelimnii eu met 3 
stuks vuil deu heer Gosschalk was aangevuld , 
ziju ook de programma's der 4 prijsvragen, aau tie 
leden verzonden, voor ieder belangstellende te 
verkrijgen bij de uitgevers der Maatschappij , tie 
heeren boekhandelaars 1,. van Bakkeues &• O . te 
Amsterdam, en aan het archief, dat gevestigd is 
in de Wijde kapelsteeg K Hu. 131. (kolom 10). 

Voorstellen waren er iu 1807 niet ingekomen, 
tenzij de i) Voorstag" tier commissie over eene 
betere regeling vau het luoii der architecten iu 
Nederland daaronder begrepen moet worden, liet 
onaangenaam incident over de betaling der schro
melijke onkosten, die deze commissie zonder voor
kennis van het bestuur scheen gemaakt te heb
ben , liep door de gematigdheid van den voor
zitter Godefroy en secretaris Leliman, zeer goed 
af. Ue vergadering verleende het bestuur de sanc
tie daartoe, nadat de heer Uosschalk haar had 
bericht, tlat de commissie hel geld niet had uuur-
bi'ast eu uerpuuschl". Hierover missen wij de nou-
dige omschrijving in het verslag. Alleen zegt het 
bestuur op kolom 17, zeer van pas en zooveel 
als, dut geen commissie- of ander l i d , het recht 

heeft de hand te steken in de maatschappelijke 
kas, zonder in overleg te zijn getreden met hen, 
die voor het beheer van het algemeen goed der 
leden verantwoordelijk zijn gesteld. 

Een rapport, dat ƒ 105.75 aan onkosten be
loopt , was te voren en misschien nergens bij eene 
vergadering ingekomen. Was dat rapport dan 
zoo buitengewoon belangrijk ? vraagt de een of 
ander der lezers; wij verwijzen hem naar Bijlage 
HI van het verslag, alwaar het op kolom 47 
aanvangt. Wij antwoorden, het was een rap
port als ieder ander. Kerst eene soort inleiding, 
waartegen veel te zeggen valt; daarna de opgave 
der lang verouderde rijks-tarieven van Frankrijk en 
Rusland, vour bouwmeesters in rijksdienst; dan eene 
opgave van het loon der Kngejsche architecten, 
(welke ons het beste als maatstaf voor de onze voor
komt); daarna een tarief uit den Berliner Bau-Al-
manak; vervolgens een tarief van de nWurteniberg-
sclie vereeniging voor bouwkunde," waarvan De Op
merker zoo goed was geweest eene vertaling te leve
ren, en eindelijk de „voorslag der commissie", die 
niemand zal wenschen aangenomen of ingevoerd te 
zien dan de commissie zelve. Het is hier de plaats 
niet over dezen voorslag uit te weiden , maar wij 
meeueu der commissie toch te mogen verzekeren, 
dat zij eene even onjuiste als nog al vrij wel 
aanmatigende onderstelling maakt, waar zij in 
een schrijven aan het bestuur (kol. 03 verslag) 
de verzekering geeft, wdat haar voorstel tot rege
ling tie sympathie wegdroeg vau hen, aan wie 
zij het toezond", omdat zij geen antwoorden of 

'esten daarop ontving. Wij integendeel onder-
' 'ist het omgekeerde, en vertrouwen dat 
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-een nader onderhoud 
mei uei oesmur wehsclielijk acht", en hij (kol. 
22) een voorste] terzelfder \ergadering doet — 
»dc commissie nog niet te ontbinden." Welk eene 
verwarring en tegenstrijdigheid in denkbeelden 
èn tusschen de mondelinge voorstellen èu de 
schriftelijke adviezen, door een en denselfden per
soon namens de commissie uitgebracht! 't Is bijna 
onmogelijk met dergelijke inconsequentie vrede te 
houden , veel minder is daarmede te praten en 
zaken op behoorlijke wijze al' te doen. Het rap
port is dus voor kennisgeving aangenomen en 
ter zijde gelegd. 

Maar wij liepen het verslag vooruit. De kol. 
17 en 18 vermelden de geschenken; kol. 19 be
richt dat de boekerij zich steeds uitbreidt; dat 
het archief is verplaatst uit het Hotel de Ster in 
de Nes, alwaar het bestuur 19 jaren vergaderde, 
naar een huis, gelegen in de Wijde Kapelsteeg, 
131 , door de Maatschappij voor drie jaren 
gehuurd. Het slot vau het verslag is ongetwijfeld 
het belangrijkst. Wij laten dat hieronder volgen : 

vZietdaar, mijne heeren, den stand der Maat
schappij Tot beuordering der bouwkunst, nu zij 
hare 25"" algemcene vergadering houdt. Onge
twijfeld noemt gij dien toestand bevredigend en 
zelfs verblijdend, vooral wanneer gij bedenkt dat 
onze .Maatschappij nooit eenige subsidie vroeg en 
genoot, eu al de onkosten van hare bock- en 
plaatwerken uit eigen fonds eu inkomsten wist 
te bestrijden, zonder de leden op te zware schat
ting te brengen. Op dezen dag is er geen pen
ning schuld en behoeven wij , naar mijne meening, 
voor hare toekomst geen zorg te hebben. Geen 
zorg, heb ik gezegd, mijne heeren, en toch zij 
bestaat bij het bestuur wel, maar een zorg welke 
onze maatschappelijke arbeid meebrengt en die 
een edel leven geelt, wanneer gij allen , als leden, 
de (aak van het bestuur wilt verlichten, door 
uwe werkdatlige belangstelling en medewerking 
te tooneu voor de llouwkundige bijdragen, de 
uitgave van Afbeeldingen run oude gebouwen, de 
prijst ragen, eu daarenboven van uwen gewaar-
deerden steun door aankoop van de werken der 
Maatschappij steeds meer en meer zult doen 
blijken. Gij.suit, wij hopen het, dien steun blijven 
verleenen iu algeiueenen zin , ten bate voor onze 
Maatschappij. Moge ons aller voornemen op dit 
ons feest een heilige belofte blijken te zijn. Ieder 

under ons kan immers meewerken met woord en 
daad tot bestendiging en verhooging van den 
bloei onzer Maatschappij, die, gedurende het 
vierde eener eeuw niets dan de bevordering van 
het algemeen kunstbclung beoogde, zonder zich 
ooit te hebben gewaagd op eenig terrein, dat 
niet het hare was en mocht wezen. Nergens 
heeft onze Maatschappij vau haren invloed gebruik 
gemaakt tot bevoorrechting of verdediging van 
enkele harer leden of hunne stelsels. Zij 
heeft geen enkele kunstrichting uitgesloten, ge
tuigen hare werken. Juist daardoor is haar naam 
onkreukbaar, juist daardoor zijn hare wortels 
fiks in het kunstveld vastgegroeid en heeft zij een 
hoog kunstgezag; niet het gezag dat komt en 
gaat, maar het gezag dat blijft, omdat het dooi
den arbeid, die adelt, verkregen is. Haar leef
tijd is de ernstig mannelijke geworden. Zij heelt 
hare kracht, haren invloed en bloei te danken 
aan uwe voortdurende wenken, medewerking en 
genegenheid. Zij heeft ze te danken aan het 
goede doel dat zij beoogt. Ieder jaar ren stap 
nader, en wij vorderen veel op den onafzienbaren 
kunstweg. Dit jaar vooral zal blijvende herinne
ringen achterlaten. Of zou ik onze tentoonstelling, 
heden door den voorzitter geopend, mogen ver
geten? Zou ik den Raad van bestuurder Konink
lijke Academie ran beeldende kunsten, die ons-
van het stedelijk gebouw waarin zij gevestigd is . 
de doeltreffende expusitie-zalen heuschelijk afstond, 
niet reeds hier op onze vergadering hulde doen 
en onze erkentelijkheid betuigen? Zou ik de al-
deeling Amsterdam dezer Maatschappij voor haar 
fraai geschenk niet danken , bij gelegenheid van 
ons zilveren feest op toepasselijke wijze in verhand 
gebracht met eene openbare hulde aan de be
roemde bouwmeesters Hendrik de Keyset-1 u Jacub 
van Campen, ons meesterlijk door onzen stadge
noot, den kunstschilder J. II. Maschhaupt op het 
doek gebracht.' Zou ik de Vereeniging Arcltitee-
tura et Amicitia alhier onvermeld mogen laten, 
die het archief der Maatschappij , n e ' e u " ' jelang-
rijk geschenk vermeerderde, en het andermaal 
deed uitkomen, dat zij de bloem van Amstels 
bouwkunst studeerende jongelingschap in haar mid
den bevat? Zou ik de honoraire en gewone leden 
vergeten , die , als om strijd de bewijzen van hunne 
belangstelling in tic Maatschappij en haar vijf-en-
twintigjarig bestaan hebben gegeven ? Zou ik den 
schijn van achteloosheid niet op ons laden, wan
neer ik vergat den feestredenaar, 'I'. van West
rheene Wz. , hier als onzen gast het welkom toe 
te roepen, en hem bij voorraad dank te zeggen voor 
zijne belanglooze welwillendheid, waarmede hij deze 
Maatschappij vereert ? Neen, mijne heeren . gij 
verlangt van het bestuur, in welks naam ik de 
eer heb te spreken, evenmin achteloosheid als 
niet-erkenning van werkelijke diensten. En daar
om , dank aan u allen, die onzer Maatschappij, 
dezer vergadering en onzer tentoonstelling tot 
luister en steun zijt. Dank aan hen iu het bij
zonder, die door sprekende bewijzen hunne liefde 
jegens onze Maatschappij aan den tlag leggen : 
dank aan hen, die, door werkdadig belang te 
stellen in haar schoon doel, wellicht den naijver 
en de vrijmoedigheid hebben weten op te wekken 
bij velen, die, met groote plannen voor de toe
komst bezield , slechts op eene geschikte gelegen
heid wachten, om ze openbaar te maken en voor 
te stellen. Maar ik vrees te veel van uwe mij 
zoo goedwillig verleende aandacht te vergen. Wij 
hebben onzen penningmeester en daarna den feest
redenaar te hooren en nog andere belangrijke 
huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. Daar
om eindig ik mijn verslag met een heilwensen 
aan de feestvierende Maatschappij Tot bevordering 
der Bouwkunst. 

«Onze groote dichter lluygens zong den regeer
ders van Amsterdam iu hun nieuw raadhuis 
aldus toe: 

Is 'took 8oo voorbeschikt, tint deze ïuariu'rc muren 
Des Aerdtryks uyttt-rste niet hebben te vcrtliiuri-u; 

Kil werdt het uuodigh dut het Negende verschijn', 
Om 's Achtste Wouderwereks Xakoiut-liug u- ziju; 

God, uwer Vad'ren God, God, uwer kind'rcn Vader, 
God, soo miby u , zij die kiud'ren zoo vei-1 iiudi-r, 

Dat hart; wt-lvat-rt noch et-u ïluys houw' en bcsit', 
Daer by dit nieuwe sta, uls 't Oude stondt hij dii . 

«Dat was schoon gezegtl en veel gezegd , inge
nomen als zij waren met hun achtste wonder, 
het trotsche kapitool, van Campen8 meesterstuk 
op den Dam, in deze stad. Kn ingenomen als 
wij zijn met de kroon , die onze geliefde Maat
schappij, naar ons aller overtuiging, met Barheid 
mag dragen , brengen wij baar denselfden wensch 
toe. Dat zij moge blijven bloeien en toenemen 
in het tweede 25-tal jaren, gelijk zij het deed in | 

het eerste, opdat hare zilveren k r oon eene gou
den worde; dat zeer velen uit ons mitlden op de 
gouden bruiloft in 1892 mogen aanzitten, om 
van dezen feestavond, 7 Augustus 1867, te ge
tuigen , niet even rechtmatig welbehagen, als 
thans tie oprichters terugzien op hunne eerste 
bijeenkomsten in 1842. 

•En voegen wij bij dien wensen als bruilofts
gift nog deze gelofte, dat wij, de voetstappen 
dier oprichters drukkende, evenals zij, onze 
krachten zullen blijven veil hebben voor de be
vordering der bouwkunst in Nederland ; dan zal 
ook hier eendracht macht maken ; dan zal ook de 
bouwkunst meer eu nicer bloeien; dun zul dit 
jubilé zijne rijke vruchten brengen ; dan zal deze 
Maatschappij leven , en blijven een sieraad onder 
de kiinstbevorderenile instellingen van ons dier
baar vaderland. (Wordt vervolgd.J 

Berichten en mededeelingen. 
II U I T E N I. A N D. 

Het ontwerpen en uitvoeren der bruggen over 
de Elbe, bij llarburg en Hamburg, vuur den 
spoorweg van Venlo naar Hamburg , welke dooi
de IvOln-Mindeuer spoorwegmaatschappij zullen wor
den gelegd, is aan den ontwerper van de vaste 
brug te Keulen , de Pruisische Regeerings- en 
bouwraad Loose opgedragen. 

Het afgebrande operagebouw «Her Majesty's 
Theatre" te Londen zal door den tegenwoordigen 
eigenaar , den graaf van Dudley , weder worden 
opgebouwd. 

— Sedert zes weken heerschte te Weeneu 
groote schaarschte aan steenkolen en deze is in 
de laatste dagen tot volslagen gebrek gestegen , 
zoodat de fabrieken in de hoofdstad en de om
streken wegens gebrek aan brandstof gedeeltelijk 
den arbeid staken of tot allerlei surrogaten de 
toevlucht moeten nemen. De steenkolen-maga
zijnen van den Noorder-, den Zuider- en den 
Westerspoorweg zijn geheel ledig en de wagens 
der fabrieken van Sechshaus , Schellenhof', lian-
nersdorf, Schwechat, enz., koeren zonder steen
kolen naar de etablissementen terug, na te ver
geefs getracht te hebben eenigen voorraad op 
te doen. 

— Een architect te Londen , genaamd Walton, 
staat tegenwoordig in de vergaderingen der werk
lieden van het houw-gihle het denkbeeld voor, 
oin eene bouw-maatschappij niet aandeden van 
i ' 1 onder die werklieden zeiven op te richten. 
In I ranki ijk en in Schotland zijn dergelijke maat
schappijen met succes bekroond. 

— De heer Le Play heeft aan den keizer de 
balans der wereld-tentoonstelling ter hand gesteld. 
De winst bedraagt in ronde cijfers twee mill i -
oen franken. 

— Te Berlijn wordt een aquarium gebouwd 
van 12,000 vierk. voet oppervlakte. 

Een pas opgetrokken woonhuis in tie VVasser-
Ihorstrasze te Herlijn stortte den 20 October 1805 
geheel in; van de 70 personen, die zich daarbin
nen bevonden, werden 27 gedood , de overigen 
werden voor een gedeelte zwaar en tie anderen 
licht gewond. De bouwondernemers werden ver
volgd wegens achteloosheid in het besturen van 
den bouw en in het optrekken der steunmuren 
eu werden deswege veroordeeld tot 1 a 1 '/ 2 jaar 
gevangenisstraf, terwijl hun daarenboven voor 
2 tot 5 jaren de bevoegdheid , tot het ondernemen 
van bouwwerken , werd ontzegd. 

li I N N E N L A N D . 
Z. M. heeft aan den heer J. Verloop, Czn., 

Ingenieur der Ned. Ithijn-spoorwegmaatscliappij 
vergunning verleend tot het aannemen eu dragen 
tier versierselen van ridder der orde van Wasa, 
hem door Z. M. den koning van Zwellen en 
Noorwegen geschonken. 

A m s t e r d a m . Door den civiel-ingenieur G. 
Moiitauban van Swijndrecht, die sedert korten 
tijd zich hier als architect heeft gevestigd, is 
aan het gemeentebestuur aanvrage gedaan voor 
het bouwen van een vast circus op het terrein 
verkregen door de demping van het Muider-
gracht je. 

Bij deze aanvrage zijn tie noodige teekenin-
gen gevoegd en naar men verneemt zou. voor 
het geval dat de concessie verkregen wordt, 
onmiddellijk met de uitvoering begonnen worden. 

R o t t e r d a m . Ue uitvoering van het plan tot 
den bouw eener kerk aau tie Kruiskade, ten be
hoeve der Nederduitsche Hervormde Gemeente, 
waarvan wij dezer dagen tie aanbesteding hebben 
medegedeeld, is door het college van Gecom

mitteerden gegund aan den heer G. Key. Volgens 
de daarbij vastgestelde voorwaarde moet het ge
bouw met ultimo November aanstaande onder 
dak gebracht en de toren ter hoogte van 17 ellen 
boven peil opgetrokken zijn, forwijl het geheele 
werk den I"1'" October 1809 geheel gereed aan 
de Gecommitteerden moet worden opgeleverd. 

's Gravenhage . Naar men verneemt, is door 
de heeren Swaan en van Heijniugen, concessi
onarissen voor den spoorweg Scheveningen — 
Almelo en voor den daarmede in verband staande 
haven te Scheveningen, bij de hooge Iiegeering 
aanvrage gedaan tot terugbekoming van het ge
storte waarborgkapitaal. 

Enschede . Sinds 1 Januari is de spoorweg 
tot (ilanerbeek voor het publiek geopend , doch 
het verkeer is niet bijzonder groot, daar Glaner-
beek een gehucht i s , waar zich, buiten de her
berg eu douancninrichting, slechts een paar ge
bouwen bevinden. 

Het is te wenschen, dat er spoedig aan de 
Pruisische regeering concessie wordt gevraagd 
voor een spoorweg, welke daar met den staats
spoorweg aansluit, daar de nu geopende spoor
weg Enschede — Glanerbeek weinig nut heeft en 
daarenboven de exploitatie-kosten geenszins zal 
kunnen dekken. 

M e p p o l . Vanwege de maatschappij tot ex
ploitatie van staatsspoorwegen is men sedert 
eenigen tijd bezig met het aanbrengen van de 
seintoestcllen voor de beweegbare bruggen en 
stations op den spoorweg van hier naar Heeren
veen, waarmede men vóór de helft dezer maand 
hoopt gereed te zijn; volgens geruchten zou deze 
lijn dan ook tegen dat tijdstip voor het publiek 
woi den opengesteld. 

A k k r u m . De werkzaamheden aan het sta
tionsplein alhier gaan goed vooruit; de gebou
wen zijn reeds voor ongeveer ' / 5 gedeelte vol
tooid. 

Tusschen hier en Grouw moet nog ongeveer 25000 
kubiek ellen grond worden aangevoerd, doch 
zulks wacht op dc voltooiing van den boven
bouw tier bruggen , waarmede men bezig is. 

De stand der werken doet met grond veron
derstellen, tlat de lijn lleerenveen — Leeuwarden 
tegen 1 Augustus 1808 zal gereed zijn. 

I N G E Z O N D E N . 

BRIEVEN UIT DE HOOïDSTAD. 

Mijnheer de RedacteurI 
Waarlijk, wij beklagen ons het bezoek niet, dat 

wij aan het Voiidelsbeeld brachten, en willen 
hopen u niet ontstemd te hebben , toen u daar 
zoo alleen staan bleeft. Alvorens nu onze wan
deling te hervatten, zullen wij u eerst verslag 
van ons wedervaren geven. 

Ofschoon ons niet zoo gaaf vereenigende met 
al de argumenten, door tien heer Leliman tegen 
het beeld ingebracht, die in het 40" t c nommer 
van uw blad A". P". te vinden zijn, kunnen wij 
echter niet ontkennen , dat vele zijner aanmer
kingen gegrond zijn. Als wij Vondel nog eens 
konden begluren, achter den eenvoudigeii lesse
naar op den hoogen zetel, waarvan de eerste ten 
huldigen dage iu het smerige verkooplokaul van 
de groote beleenbank nog te vinden is , eu wij 
aanschouwen hem dan zoo smachtend, met dien 
uiooien krans op zijne slapen gedrukt, zoo zoudt 
gij met ons moeien instemmen, dat het contrast 
tusschen den toenmaals levenden en den tegen
woordige!) bronzen Vondel wel wat overdreve n 
is. liet voetstuk heeft ontegenzeggelijk veel goeds, 
zoowel wat ornamentatie als lijnen betreft, en 
wilden wij nu altijd aanmerkingen maken, dan 
zou hier en daar wat te zeggen vallen; in het 
algemeen genomen, getuigt echter het werk des 
heeren Cuypers eene goede opvatting van den 
i enaissance-stijl. 

Hebt gij nu lust het Park eens rond te wan
delen? Wij kunnen het u aanraden; ten minste, 
voor ons Amsterdammers, die zoo stiefmoederlijk 
met schoone natuurgaven zijn bedeeld, heeft de
zen aanleg veel bekoorlijks. En in wat korten 
tijd is alles welig begroeid I Men zou denken dat 
deze wandeldreven reeds jaren bestonden , en toch 
is dit niet het geval, want onze verdienstelijke 
Zocher heeft tlit werk pas een 3 a 4 tal jaren 
geleden begonnen. Hopen wij dat de.-'commissie 
spoedig iu het bezit van de noodige fondsen moge 
zijn, om het geheel te voltooien. 'Per zijde van 
deu ingang maakt dat troepje wijnhuizen een on
aangenaam ell'ect; de begane grond van het eene 
reikt een heel eind naar de eerste verdieping van 
het andere. 
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Een weinig verder aan den buitensingel, zoo 
ongeveer in bet midden der Leidsehe en Wete
ring-barrières , schijnt het plan te bestaan op een 
der weilanden het station voor den derden Rot-
terdamschen spoorweg aan te leggen. Gepasseerde 
jaar hadden wij het voorrecht getuige te mogen 
zijn van eene proefneming, door Engelsche cn Hol-
landsche ingenieurs, op dat weiland genomen. 

Vier hol gegoten ijzeren palen , van ongeveer 
duim diameter , werden op eenen afstand van on
geveer 2 e l , en tot eene zekere diepte in den 
grond geschroefd, vormende alzoo een vierkant, 
dat door een raamwerk werd verbonden. Nu 
moest eene sterke belasting het bewijs leveren 
van de deugdelijkheid dezer toepassing. maai 
ziet! reeds had men eene massa piekijzer aange
bracht, toen in een goeden nacht de palen zich 
begaven en alles krom en scheef door elkander 
zakte. — Die Engelsche heeren moeten raar op 
hun neus hebben staan kijken, toen zij dat boeltje 
den volgenden dag door elkander zagen liggen. 
Het was dan ook spoedig weder opgeruimd. 

Laat ons nu de Wetering-barrière weder in
gaan en langs dc reeds besprokene buizen der 
Amsterdamsche Bouvvvereeniging onzen weg ver
volgen. Zooals gij ziet. worden er van tijd tot 
tijd hier aan den binnensingel meer of minder 
goede perceelen gezet, zoodat dit gedeelte dei-
stad spoedig een beter aanzien kan verkrijgen. 
Het gemeente bestuur beeft gepasseerde jaar voor 
eene behoorlijke bestrating gezorgd. Maar staan 
wij hier een oogenblik stil. De Ambachtsschool 
zal zich in deze gebouwen vestigen, want het 
lokaal in de Gravenstraat wordt hoe langer zoo 
meer ongeschikt, om de steeds in bloei toenemen 
de inrichting behoorlijk te huisvesten. De heer 
Salm, tevens bestuurder, heeft het toezicht over 
den bouw op zich genomen, liet werk moet er 
zuinigjes naar toe, zooals gij zien kunt: evenwel 
zal onze architect, naar wij hopen, er nog een 
waardig geheel vau maken. Salm is een Mink 
en degelijk architect, ofschoon wij alles nu niet 
zoo gaaf kunnen goedkeuren van hetgeen hij in 
den laatsten tijd heeft gebouwd. Hij bemoeit zich 
in het geheel niet met de beoordeeling der bouw
werken zijner collega's, gaat zoo bedaard zijn 
gangetje, heeft tamelijk veel te doen, en — wij 
gelooven dat hij gelijk heeft. 

Jammer dat de Ilollandsclie gasfabriek eene ge
regelde uitbreiding hoogst moeielijk maakt. 

Willen wij ons n u een oogenblik verpoozen 
onder liet lommer der hoornen iu den tuin van 
het Paleis voor Volksvlijt, dan kunnen wij, goed 
uitgerust, onzen weg des te aangenamer vervolgen .' 
Stel u echter voor, dat een lommerrijk plekje 
niet gemakkelijk te vinden zal zijn. 

Amsterdam, op Driekoningen 1808. X . 

Verslag van hetgeen verricht i s , tot 
verbetering van den waterweg van Rot
terdam naar zee, gedurende de maand 
December -1807. 

Kanaal door den Hoek van Holland. Gedurende 
deze maand is uit het gedeelte kanaal, tusschen 
de Krimsloot en den huitenduinrand, '23308 teer
ling el grond vervoerd, waarvan '23!210 teerling 
el met zandwagens en 98 teerling el met vletaken. 

De hoeveelheid, uit het kanaal weggevoerde 
grond, bedraagt thans ongeveer 420000 teerling 
el en het nog op te ruimen gedeelte nagenoeg 
280000 teerling el in den put. 

Door den stormvloed van den 2 l l ü" December 
is het bovengemelde gedeelte kanaal , voor zoo
ver dit reeds was uitgegraven, onder water ge-
loopen en op den I3 1 1 '" daaraanvolgende ander
maal het gedeelte tusschen dc Krimsloot en den 
Zanddijk , telkens ten gevolge van het overvloeien 
en doorbreken der bekadingen. Dientengevolge 
heeft men met ééne der locomotieven gedurende 
20 v"en. met de andere gedurende 3 dagen niet 
kürthèn «(erken. 

Zuidelijke dam in zee. Gedurende deze maand 
is zooyejel mogelijk gewerkt aan de voltooiing 
der vierd,e, verlenging van dezen dam, voorna
melijk door het aanbrengen van klossen, ijzeren 
boutan1» het storten van zinksteen , enz. van wcl-

ten is gestort: 
zwaar minstens 1000 pond per stuk en 

» » 50 » » *> 
Zoodat1 nü in het gein-el op de bennen en langs 

i is gestort 320 last zinksteen , zwaai 
'00 pond en 340!) last van minstens 

stuk. 
stormvloeden van den '2'*" en den I3 l l , :" 
zijn aan dit werk geene schaden van 

betcekenis ontstaan, zijnde alleen op den eersten 
datum een nog niet afgewerkt gedeelte plankier 
losgeslagen en een ander gedeelte eenigszins ge
licht. 

Noordelijke dam in Zee. Voor dit werk zijn 
gedurende deze maand eenige materialen aan
gevoerd. 

Opruiming van Duingronden op den hoek 
van Holland. Den 24"1"1 dezer is met dit werk 
een begin gemaakt, door het plaatsen van koe
ten , het leggen van hulpsporen en het aanvoe
ren van materieel, waaronder ééne locomotief. 

Onderhoud Men is bezig geweest met het in 
orde plaatsen van losgeslagen deksteein'ii op de 
bovenlagen der beide dammen in zee en niet bet 
aanvullen eu vastplaatsen der steen bestorting 
aan de noordzijde van den zuidelijken dam. Ver
der zijn klossen, boven de sluitrihben van bet 
plankier, op laatstgenoemden dam aangebracht, 
benevens eenige beugels over de strekhouten enz. 

Gedurende deze maand zijn gemiddeld werkzaam 
geweest 342 manschappen, 3 paarden, 26 zand
wagens, 2 locomotieven , 2 centrifugaalpompen en 
gedurende ééne week ."» vletaken. 

Correspondentie. 
— Den heere F. te A. De drie vragen be

trekkelijk den oven naar het stelsel van Hoff
mann, beschreven iu n°. 51 en 52 van jaargang 
1807 van l)e Opmerker, zullen iu een volgend 
nommer opgenomen en tevens beantwoord worden. 

ste UMlirnvt-r» waren dc hcuren P.S. Blaiichniancli, tu Mans-
triulit, mi M. II. Icrwinilt, (a Psnnerden , mor f l 579 900 -
','">, " l , J E G G < ; " ™" d c " ''"vuiilmuw , ,„ut fcvuriiiï' vim' 
ballast, hut in.-iki-ii vim iilsluitiiijruii en van (-cinVc verdere 
werken op un naby liet station te Itrcoht Daarvoor waren 
ncht-un-twmtig biljetten Ingekomen. De minste inschrijvers 
waren de heeren II. Jansen en M. Verheul te ltrccht 
voor ƒ 48,200. 1 

L e i d e n , • JULI hut dagehjkwu onderhond v u en hut 
dom ven eenige bentellingen un veraieswiaga aan du w 
bouwen der huogcschool Daarvan ziju aannemen ijevvur-
'/•'«.,,,'' ' T «m der Kamp. timmerman alhier, voor 
• I»' '<'1, I. Hoiulri, timmerman alhier, voor 

'; :„;J°-ÏX ,, ' "• D ™ s s c u ' timmerman te Ougstaeest voor / WOo.hO, alius voor drie iarun ° 
M M e i b u r g a ia , . : de aanleg eener telegraaflijn met 

een draad tnsselien Hulst en OostburK. met het éénjarig on-
derhoud daan. u zulks ,„ twee perceelen vau niinbW'-
dlng. He 1ste perceel is aangenomen voor /' 1:(S5 i ' l en 
het Me paneel voor /1178,97, beide lour f:. .1. Tierolff 
te Roosendaal. 

i ? \ H ' r " > • «,•)»«•: 'b- levering van Bsotneijnaehe 
waldck.iecuun. ten dienste «nn de iu het jaar l!-;r,s te ver 
nieuwe,, wallen. Deze levering werd aangenomen door de 
heeren Gebr. russen, te Tilburg, voor ƒ77.99 per kub.et 

Kollerdam. 1 Jan.: het houwen van 108 huigurwoi.iu-
gen, oneen terrein aan den Croosaftjcksohen rijweg. Voor 
dat werk hadden U gegadigde geschreven; & laagste 
i.schrijv.ng was J I.,..it'll van de heeren W. O Ken te 

Gonde, en .1. C. van Wijk, alhier, en de hoogste ƒ 202.000 
van deu heer G, II. Renner. 

H a a r l e m , 7 Jan.: h.-t onderhoud van de gebouwen e -. 
\:iu het vcrceiiigd huis vnu arrest un provoost alhier mdn-
reude du jaren I M S , 1 8 69 un 1870. Minste inschrijvers 
waren de heeren Itoogevcrn cn Oudsliooru, te llaarluni 
voor _/ 1 Ififi per jaar. 

Amsterdam., • Jan. i het onder proliel brengen vau 
| pusten in dc stelling van Amsterdam. Hiervan werd aan

nemer de neer F. N. Wolff, voor ƒ 60,000. 

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

D i n s d a g , 1 4 J a n . 
. \ a a l d u l j k . ten 2 ure, in do Vergulde Valk: het bou

wen eener K. C'. kurk eu toren. 
Woensdag , 1*1 J an . 

Kui i t e ru f l l r i . ten I I ure, ten rnadhuize: het maken van 
een aardcubnan , uu hut bestraten vnu de baan met klinkers, 
eu wel van nf dun straatweg vau Dijkhuizen langs de Hoer-
stcgeen Hroekhuizingcrdijk.ttitaandc Hogatsbrug', lur lengte 
van 4060 ei. 

Donderdag , 1(1 J a n . 
V e n l o , ten 12 ure, in den Gouden Leeuw: hut maken 

van een nieuwen uitgang door dc vestingwerken voor de 
Kuulsche poort. 

V r i j d a g , 17 J an . 
's llerlogi-iilMiseh , ten 1©V2 uru, aan hut prov. b -

stuur: het opruimen van de telegraaflijn Inngs deu weg va n 
Hclmoud uaur Eiudhovuu uu van ecu gedeelte der lijn van 
Tilburg naar 's Hertogeubosch cu langs dun straatweg van 
Vught naar Boxtel, benevens du nanleg euner telegraaflijn 
mut één draad van l'duuhout over Loon op Zuurt, Sprang 
en llesoijen naar Waalwijk, mitsgaders het spannen van 
twee draden langs dc bestaande lijn van 's Hertugeiibosch 
naar Vught met het onderhoud tot 31 December 1869, in 
een perceel. 

A r n h e m , ten 12 ure, aan bet prov. bestuur: bet on
derhouden van dc bcgriude groote wegen iu de provincie 
Gelderland, gedurende vier jareu, ingaande met den dag 
der goedkeuring vau dc aanbesteding cu eindigende den 
.'listen December 1871, in 5 perceelen. 

A a U m e e r , ten 12 ure, ten huize van 1'. Kapteyn te 
Aalsmeer.- hut bouwen van een dorpstoren. 

Donderdag, 2.1 J a n . 
E p e , ten 12 ure, ten huize van A. .1. Ilrugniüre : het 

leveren en plaatseu van twee nieuwe li.-irdsteenen nunt-
stukkeu en nieuwe sluisdeuren voor de Groote wetering- uu 
Luygrave sluizen. 

'« Hage , ten 12 ure, ten huize van den heer Strieker 
in de Kicmerstruat: het bouwen van eene kerk voor dc apos
tolische gemeente aldaar. 

V r i j d a g , 24 J an . 
M i d d e l b u r g , teu CO ure, aan het prov. bestuur: het 

ondurhoudun van de rijks groote wegen in tie proviuuie Zee
land , met du levering vnu al de daartoe noodigc bouwstoffen, 
alsmede vnu de telegraaflijnen op dc eilanden Walcheren, 
Zuid-Bcvelaud, Tholcu , Schouwen eu Duivelaud, benevens 
in het arrondissement Hulst, gedurende de jaren 1S68, 1869 
eu I S o cn zulks iu 4 perceelen van aanbesteding. 

Bek en W i e l , ten 12 ure, iu de herberg vau A. A . v. 
Gin kei: het afbreken der oude en liet bouwen eener nieuwe 
pastorie. 

V r i j d a g , 31 J an . 
A r n h e m , ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het.onder

honden van un het doen vau uuuigu hersteliiugeii eu vcruicu. 
winnen aan hut rijksgebouw der in- en uitgaande rechten aan 
dc Pruisische grenzen tc Habherich , VQU 1 dull. Ib6tf tut i-ii 
met 31 Dcc. 1870. 

\\ utMLstl.it;, A t 'cbr. 
A rn he i n , teu 12 ure, t-n raadlmize: het reinigen en 

schouuhouden vnu de gemeente voor deu tijd van 3 of il 
jaren, iu te gaan 1 Juli isiis. 

I lui iderd&g, l.'t l 'ebr. 
's 1 l ; iar . ten 12 ure, aan het ministerie vun binnenlaud-

ihe zaken: het nmkeu van de jiijlers der brujj over het 
llolJaudsch Diep bij Moerdijk. 

A f l o o p v a n aanbestedingen. 
« I L c e , 2 .tan.: lo . Het maken eu leveren vau 85 punt-

stukken vau gegoten ijzer met glashard bovenvlak. Daarvoor 
waren iej biljetten ingekomen (een biljet kwam uiet iu aan
merking, daar liet te laat was ontvangen). De minste in
schrijvers waren tie heeren K. Heinier» en ('oinji., te Maastricht, 
vuor J' 61)85.50; 2o, het bouwen van eene dubbele schutsluis 
aan oen mond vau liet kanaal door Walcheren met uitwntc-
ringsbuizen in de bit i teu vleugels; bet maken van ilen Oost-
haveudiini en het verrichten van eenige grondwerken bij 
Veen. Daarvoor waren zeventien biljetten ingekomen, ceu 
biljet iu blanco en ecu euvclojipc, die niets iuhield. De min-

Advertentiën. 
B E C K E R & B U D D I N G H 

te ARNHEM. 
Wate rpas - , hoekmeet- en andere i n s t rumen

ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE,DEN AANLEG 
VAN SPOORWKOBN en OI'ENUARE 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 

F E I E D R . H O I T M A O T . 

KONINKLIJK (iEOCrrtOIJEERD. 
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Bekroond niet den Grooten Prijs. 
WerelillenlMiistriliiijr fe Parijs 1867. 

Uitsluitende Agenten en Constructeurs 

P 1 E T E R 8 E N & O . 
V l a m i n g s t r a a t , 's Gravenhage . 

M A A T S C H A P P I J 

tot bevordering der bouwkunst . 
Het bestuur heeft de eer ter kennis van II. H. 

Leden te brengen, dat de WelEd. Heer B. DB 
GREEK Jr. wegens veelvuldige bezigheden, den 
vvensch te kennen gegeven hebbende, om met 
p". Januari iWH als Bestuurslid af te treden, 
ZwEd. den dank des Bestuurs — in naam der 
Maatschappij vooniüemd — gebracht is , voor de 
vele diensten door hem gedurende eene reeks van 
jaren bewezen; cn dat, ingevolge Ar t . 14 dei-
wet, ter voorziening in de daardoor ontstane 
vacature, tot Bestuurslid is benoemd de WelEd 
Heer W. SPHINGES, Adjunct-Architect bij de 
Gemeentewerken alhier, die deze benoeming 
welwillend heeft aangenomen. 

Voorts worden belanghebbenden herinnerd aan 
vroegere annonce, waarbij verzocht werd om brie
ven , pakketten , enz. voortaan aan den Sekretaris 
te adresseren aan het lokaal der Maatschappij, 
Wijde Kapelsteeg E. 131, te Amsterdam. 

Namens het Bestuur voornoemd 
.1. 11. LKL1MAN, President. 
11. M. TETAR VAN E L V E N , Sekretaris. 

AMSTERDAM, G Januari 1808. 

D3de jaarjanj. U". 3 

trriehijii fmtaU'isssNi buriaj bij 
II. A. 'IIIIK'.IE Ie A r n h e m . 

Trijs |irr .'( ninanibD franco p. | . / i . f i ' i . 

18 Januari 1868. 

Ito ..l>.-cin.-.-rl /irli mor en jlirgaag. 
Mitrleilüi lejlm / -.!0 per O H M ng«l 

t-n f -JA mor uft\ CD ren K°. 

W E E K B L A D voor A E C S I T E O T E B " , n r & M I E Ï Ï f i S , F A B R I K A I T E I , A M I E M E R S en 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 P . W . V A N G K N D T J G z , 

Met medewerking van l)r. T. VAN DOESBUKGH, C. J. VAN D00KN, D. ÖB0THB, J. II. LKLIMAN, II. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EYSINGA, H. P. VOGEL 

ONTWERP 
DER NEIlEllllllTSCII HERVORMDE KERK 

aan de Kruiskade tc Rotterdam. 

Onder de moeielijkste vraagstukken, welke op 
het gebied der burgerlijke bouwkunde voorkomen, 
behoort voorzeker liet maken van een goed ont
werp voor eene I'rotestantsche kerk, en menig 
beoefenaar der schoone bouwkunst , die daaraan 
zijne krachten wijdde, is wellicht evenals wij 
op bijna onoverkomelijke hinderpalen gestuit, 
waaronder de beschikbaar gestelde geldsom en 
het bouwterrein, met daarbij gewoonlijk gepaard 
gaande hooge eischen geene geringe plaatsen 
bekleeden. Met bet oog daarop, konden wij 
onze nieuwsgierigheid niet bedwingen en spoed
den ons het ontwerp van de te bouwen Xeder-
duitsch Hervormde kerk aan de Kruiskade alhier 
te bezichtigen en ons persoonlijk te overtuigen 
in hoeverre de ontwerper aan de gespannen ver
wachting heeft trachten te beantwoorden. 

De aanblik der teekeningen verschafte ons ter
stond die aangename gewaarwording , welke men 
bij de beschouwing van eiken kunstarbeid gevoelt; 
hier verraadt zich de meesterhand, en bij nadere 
kennismaking blijkt het ons, dat zulk teeken-
werk waardig is aan de wanden eener expositie
zaal te prijken en lioogen lof verdient. 

Beschouwen wij verder het ontwerp in verband 
tot het te bezigen terrein , den gekozen stijl , het 
in- cn uitwendige der kerk. 

Wat de keuze van het bouwterrein betreft, 
het doel ons leed, te moeten verklaren, daaraan 
onzen bijval niet te kunnen schenken: hoewel 
de aanleidende oorzaken en redenen eerbiedi
gende, die het college van heeren gecommitteer
den der Nederduitscli Hervormde kerk deden be
sluiten hunne aandacht op het bedoelde terrein 
te vestigen en het aan te koopen , zal men hel 
ons, naar wij hopen, ten goede aanmerken, dat 
wi j , omtrent de geschiktheid van dit. terrein 
tot het bouwen van eene kerk, met hen in ge
voelen verschillen. 

Dit gevoelen berust op onze overtuiging , dat 
elk te stichten openbaar gebouw en dus ook 
eene kerk, op een ruim en vrij terrein behoort 
te worden opgericht, en wel tot bevordering 
van het gemakkelijk verkeer, om het aan 
alle zijden tc kunnen naderen en verlaten, cn 
voornamelijk om het zonnelicht een onbelein-
merdeu doortocht te verleencn , ten einde daar
door de kleiirscliakeeiing, de wijking en voor
sprong der verschillende détails en de kunst
waarde van het gebouw te kunnen beoordeclen. 

Passen wij dit op het onderhavige terrein toe, 
dan kunnen wij zien, dat het aan de gestelde 
eischen niet voldoet, dat het integendeel inge
sloten ligt, en bovendien geen rechthoekigen 
vorm heeft. Naar het ons voorkomt, zal het 
te stichten gebouw daardoor veel van zijne 
waarde verliezen. De ontwerper is, blijkens de 
sitiiatie-teekening, aan die kolossale bezwaren, 

voor zooveel ze daarvoor vatbaar zijn , te gemoet 
gekomen en heeft de voornaamste gevel aan de 
Kruiskade achterwaarts uit den openbaren weg 
geplaatst eu zorg gedragen, dat het gebouw in 
zekeren zin aan alle kanten kan worden ge
naderd. 

De stijl, waarin liet kerkgebouw is ontworpen, 
is de vrije Byzantijnsche of rondbogenstijl, waarin, 
zooals ieder weet, oorspronkelijk de eerste Chris
tenkerken zijn gebouwd : dr schoonheid der latei-
gebouwde kan door hen , die lust, tijd en geld 
bezitten , iu het buitenland gewaardeerd worden. 
Het is ook deze st i j l , die wij boven elke andere 
voor den kerkbouw de vo u-keur schenken, om
dat hij ons voorkomt, behalve om zijne schoon
heid, voor ons vaderland de aangewezene of ge-
eigende te zijn. 

Onder de classieke bouwstijlen moge met naun-
de Grieksche bouwstijl bij de beoefenaars dei-
bouwkunst vele bewonderaars tellen, ook wij 
verzoeken daarbij een bescheiden plaatsje; de toe
passing van dezen stijl echter op een gebouw hier 
te lande, bestemd voor deu (Jhristelijken eeredienst. 
komt ons minder aannemelijk voor, eensdeels 
omdat wij daarbij ons terstond de lleidensche 
tempels voor den geest brengen, en teu andere, 
omdat onze iiilandsche materialen, waarmede we 
zoo sober bedeeld zijn, eu die slechts uit kalk 
en baksteen bestaan, tot de samenstelling van 
een gebouw in dien stijl, onvoldoende zijn. Hori
zontale bedekkingen van openingen zijn wel 
niet anders dan door kostbare hardsteensoorten 
te maken, tenzij men de toevlucht neme tot on
ware of inconstructive voorstellingen, b. v. be
pleisterd of geverfd hout of dergelijke!]. hetgeen 
immers ieder bouwmeester, althans voor een 
monumentaal gebouw, moet afkeuren. 

Welk beminnaar der kunst kent niet den Go-
lliischeii of spitsbogenstijl met zijne slanke eu 
majestueus!' vormen.' Wie gevoelde zich bij het 
binnentreden van de eene of andere schoone in 
dien stijl gebouwde kelk , als 't ware niet opge
togen van bewondering bij de aanschouwing van 
zoovéél kunstschatten, door het menschehjk ge
nie iu rijke verscheidenheid tot eenheid opgesta
peld , maar kwam ook niet tevens tot het besef, 
dat alleen lijn kunstgevoel en vele en ruime 
geldelijke oilers. zoo iets hartveiliell'ends en in
drukwekkends vermogen tot stand te brengen. 
We achten ons ontslagen van de verplichting 
om nader aan te toonen, dat eene som van 
ƒ 1UU,00U ontoereikende i s , om die stijl in het 
gegeven geval, met vrucht toe te passen. 

De rondbogenstijl voorziet iu alle behoeften en 
biedt met zijne vele schoone en gepaste moti-
ven den beoefenaar der bouwkunst eene uitge-
leiene keuie tot verwezenlijking zijner denkbeelden 
op onkostbare wijze aan. 

lie inwendige grondvorm der kerk en acces
soires is die vau hel tirieksclie kruis, en komt 
ons, voor het doel eener Protestantsehe kerk, 
zeer geschikt voor, 

De uitwendige grondvorm nadert de vierkante-
In de hoeken van den kruisvorm langs de Kruis* 

kade worden twee ruime trapportalen met trappen 
aangetroffen, die toegang naai de gaanderijen 
verleenen, welke in de drie kruisarmen zijn ont
worpen en op gemoderniseerde kolommen rusten. 
De hoofdtoegang is aan de Kruiskade, (wij zijn 
zoo vrij aan het maken van een tochtportaal te 
herinneren), bovendien bevinden zich aan deze 
zijde nog twee, en aan de andere zijden mede 
deuropeningen, welke tot in- en uitgang kunnen 
dienen. In den ki-uisai-m aan de achterzijde van 
het gebouw vindt men op deu beganen grond 
twee kamers: eene voor den predikant, en eene voor 
de doopelingen. Boven genoemde kamers is de 
plaats voor een orgel aangewezen. De geheele 
kerk kan 1400 menschen bevatten. 

In-en uitgangen zijn genoegzaam aanwezig. 
De predikstoel is tegenover den hoofdingangen 

zoodanig geplaatst, dat uien iu de kerk deu spre
ker overal kan zien; hoewel een punt van onder
geschikt belang, zagen wij de predikstoel, die 
door den predikant uit de voor hem bestemde 
kamer, door eene trap genaderd kan worden, 
liever vrij en op zich zelf geplaatst. 

l ) i ' lichtramen niet hunne bescheiden versierin
gen zullen genoegzaam licht doorlaten. 

De verticale muurvlakken tusschen de licht
openingen en ile overigen komen ons wel wat liI 
te naakt voor; een weinig relief hier eu daar 
zou, dunkt ons, geen schade doen. Wij begrijpen 
dat dit uit économie is nagelaten. 

In plaats van de uit hout, riet cn kalk samen
gestelde gewelven, die in zoovele nieuw gebouwde 
kerken worden aangetroffen, doch afkeuring ver
dienen, is hier de kap-coiisti'iictie, geheel zicht
baar en ii jour bewerkt voorgesteld. Tusschen 
de evenwijdig en overhoeksch geplaatste kap-
beenen zijn halfcirkelvormige bogen, op cons6Ien 
rustende , aangebracht : de daardoor ontstane 
hoeken zijn doelmatig versierd: de gebroken 
kanten aan de verschillende doelen, de paneel-
vakken aan de bebording enz., zullen te zamen, 
indien de ontwerper gelukkig mag zijn, in de 
keuze van getemperde en doelmatige kleuren, een 
aangenaam effect te weeg brengen. 

Wij vreezen echter dat dooi- den verschillenden 
stand der kapbeenen, eene minder aangename 
verwarring van lijnen zal veroorzaakt worden. 

Voor ventilatie bestaat gelegenheid. 
Het inwendige munt uit door netheid en stille 

eenvoud , en de stijl is naar onze meening goed 
volgehouden. 

Dc voornaamste gevel, langs de zijde der Kruis
kade, heeft eene aanzienlijke breedte; wij hadden 
daarin eene vooruitspringende partij meenen te 
ontmoeten: de hoofdingang vertoont een waardig 
karakter: de overgang der lichtopeningen, die 
twee-hoog zijn aangebracht, is nauw merkbaar 
en naar ons dunkt beter dan wij dat elders 
zagen, waar ze verbonden waren ; de miiraal-
pHlers zijn niet misplaatst: de gevel, die in 
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verband met bare hoogte beschouwd. wel wat 
vlak en eentonig zou zijn, vertoont aan den 
N . \ V . hoek een rijzigen toren, welks spit) 
het oog hemelwaarts wenkt, en den beschouwer 
indien hij daaraan nog twijfelen mocht, het ver 
heven oogmerk van het gebouw nader aanduidt 

De andere gevels munten door eenvoud uit 
De verschillende lijstwerken zijn met tact aange 
bracht en kenmerken eene beschaafde hand. Keu 
en ander vormt een waardig eu harmonisch geheel. 

De waarde van het te stichten gebouw rijst, 
naar onze seJSjitting, omdat de baksteen (') o| 
ruime schaal en zichtbaar is toegepast. 

Voor dek- en andere lijsten, sluit- en hoekstee-
nen, kapiteelen enz. zal de L'delfanger steen (f) 
worden gebezigd. 

Het kan hier de plaats niet zijn , in eene moei 
gedetailleerde beschouwing van het ontwerp van 
de te stichten kerk te treden. 

Het is ons hoogst aangenaam openlijk te kun 
nen verklaren, dat het geheel, ook wat het con 
structief gedeelte betreft, op ons den gunstigsten 
indruk heeft te weeg gebracht. 

Hoewel ten zeerste overtuigd , dat aan eiken 
menschelijken arbeid vele gebreken aankleven, b 
velen wij toch ieder aan, die belang stelt in de 
schoone bouwkunst, de oorspronkelijke teekenin 
gen te bezichtigen, en twijfelen niet of velen 
zullen zich aan onze zijde scharen en gaarne cou-
stateeren: dat de ontwerper, door liefde tot de 
kunst bezield, aan schoonheid doelmatigheid en 
spaarzaamheid heeft weten te vereenigen. 

Wij wenschen den heer J. A. Jurriaause, de 
ontwerper der bedoelde plannen en vervaardige 
der teekeningen, van harte geluk met zijn vooi 
loopig succes, en vleien ons, dat de reeds be
haalde lof en waardeering voor zijn verdienstelij
ken arbeid, hem ten spoorslag strekken zullen, 
om onverdeeld zijne krachten aan zijn kunstvak 
te wijden en hopen dat hij meermalen in de ge
legenheid zal worden gesteld, daarvan de zicht
bare bewijzen te leveren. 

Het college van Kill . Gecommitteerden der Neder-
duitsch Hervormde Kerk, heeft ten deze eene 
eervolle maar moeielijke taak te vervullen ; het 
heeft zich daarvan tot dusverre, zoo wij meenen, 
op eene wijze gekweten, waardig de erkentelijk
heid van zijne geloofsgenooten. 

Onzerzijds spreken wij den oprechten wensen 
uit, dat het verder moge medewerken tot het 
voltooien van het ondernomen werk en daarbij 
de ruimste voldoening smaken voor zijne belang-
looze pogingen. De Nederduitse!) Hervormde ge
meente zal zich dan tevens in een doelmatig en 
waardig kerkgebouw hebben te verheugen, en de 
vaderlandsche kunst en de stad.onzer inwoning 
een bouwkundig monument meer tellen. 

Rotterdam, Jan. 1808. A . KORNDÖRFFKR. 

(') De baksteen waarmede men inzonderheid 
in vorige eeuwen, hier te lande zulk voortreffe
lijk, wij durven beweren onverbeterlijk metsel
werk wist te vervaardigen, waarvan gevel en kruis
gewelf van menig door soliditeit uitblinkend gebouw-
ten bewijze strekken — is in den laatsten tijd , in 
verschillende steden van ons vaderland, bij vele 
gebouwen, jammer genoeg onzichtbaar gemaakt 
door cement- en andere beklecdingen , welke ech
ter een kostbaar onderhoud-vorderen. 

Dat men van gebakken steen, hetzij eenkleu
rige of door eene smaakvolle schikking van ver
schillende kleuren min kostbare en doelmatige 
versieringen aan gevels en dergelijken kan aan
brengen , is algemeen bekend en vindt ook toe
passing. Eenige der hier onlangs gestichte en 
in aanbouw zijnde gebouwen , overtuigen ons dat 
de vaderlandsche baksteenbouw ook hier vereer
ders bezit. 

Uitnemende voorbeelden ter toepassing vonden 
wij in het werk van E. W. Holz, Ziegelstein-
Architcctur. 

(f) Van de uitnemende hoedanigheid van dezen 
steen kan men zich o. m. overtuigen door bezichti
ging van de facades van het Leeskabinet aan de Gel-
dersche kade en van die van de Bijbank der Ne-
derlandsche Dank aan den Schiedamschen dijk 
alhier. De aldaar aangebrachte en keurig bewerkte 
lijstwerken en kapiteelen, naar teekeningen van 
den heer J. E. Metzelaar vervaardigd , worden door 
ons als modellen van schoonheid beschouwd. 

DItlE V K A G E N BETREFFENDE DEN HOKKMANX-
SCHEN HINOOVEN VOOH HET B A K K E N 

V A N METSELSTEENEN. 
(Opmerker N". 51 & 52 van den 2'» jaargang.) 

De redactie ontving de drie onderstaande vra
gen betrekkelijk den ringoven van Hoffmann met 

10 
verzoek de beantwoording daarvan dooi- dit blad 
te willen bevorderen. 

I". Wordt de toetredende koude lucht, die tot 
voeding van het vuur en tevens tot afkoeling van 
den gebranden steen dient, bij het strijken over 
de gedeeltelijk nog gloeiende steenen, niet te veel 
van zuurstof beroofd, om dc vlam genoegzaam te 
blijven voeden .' 

2". Kan een ringoven gelijk en goed doorhakken 
steen opleveren, zonder dat de gebrande steen 
na het afstoken eenen korteren of langoren tijd 
builen toetreding van lacht is blijven staan, op
dat de temperatuur zich verdcele en de steen 
eene gelijkmatige gloeiing verkrijgt, 't geen 
toch niet te verwachten is, daar de stookgaten 
boven geplaatst zijn, waardoor de vlam de onder
lagen niet treft, en de vloer door de nedeival-
lende asch betrekkelijk koel blijft.' 

.'Iu. Is daarom deze wijze van branden eu af
koelen , wel zoo voortreffelijk •' 

Amsterdam, F. 
30 December '07. 

De beantwoording dezer vragen, door de lie
dactie ter keunisse gebracht van den schrijver 
der artikels over den ringoven, luidt als volgt: 

De eerste vraag is zeer gepreciseerd eu kan 
gemakkelijk beantwoord worden. Wanneer de 
koude lucht, door de ringvormige ruimte strij
kende , in aanraking komt met de nog vrij heete. 
in de nabijheid van de verbrandingsplaats zelfs 
gloeiende steenen, dan wordt zij van lieverlede 
wanner, zonder in scheikundigen zin eenige ver
andering te ondergaan. Zij komt dus tot op eene 
vrij hooge temperatuur verhit op de stookplaats 
aan, hetgeen ten gevolge heeft, 1°. dut de hitte 
aldaar iu gelijke mate hooger wordt, dan anders , 
l l . 1. bij het intreden vau koude dampkringslucht 
het geval zou wezen en 2°. dat de verbranding 
met warme lucht uiterst fel en krachtig is, waar
bij de grootst mogelijke hoeveelheid aan warmte 
wordt verkregen. De warme lucht heeft evenveel 
zuurstof als de koude. Hetgeen de vraagsteller 
schijnt te vreezen, n. I. dat de lucht, door de 
gloeiende steenen, van haar zuurstof zou wor
den beroofd, is volstrekt onmogelijk; dat zoude 
alleen kunnen geschieden, wanneer de steenen in 
staat waren zich met zuurstof te verbinden, of 
wanneer zij zelven brandbaar waren. De gewone 
klei is echter onbrandbaar. 

Minder duidelijk is de tweede vraag. Als wij 
ze goed begrijpen, dan is de inzender van ge
voelen , dat de steenen , bij het bakken , niet ge
lijkmatig worden en den noodigen graad van 
hardheid verkrijgen, wanneer men ze niet, na
dat zij gloeiend geworden zijn, eenigen tijd van 
de lucht afgesloten aan zich zelven kan overla
ten. Wij stemmen toe, dat, door het eenvoudige 
gloeiend maken en het onmiddellijk er op volgende 
afkoelen, geene goed doorbakken steenen verkre
gen worden ; dat het integendeel noodig is, de 
hooge gloeihitte eenigen tijd te onderhouden, om 
aan de kleideeltjes tijd en gelegenheid te geven, 
hunne onderlinge aantrekkingskracht te volgen, 
waardoor de massa inkrimpt en langzamerhand 
dichter en vaster wordt. .Maar wij zijn ook innig 
overtuigd, dat een tijd van 24 uren meer dan 
voldoende is voor het voortbrengen dezer ver
andering, vooral wegens de omstandigheid, dat 
de hitte in de afdeeling, die als stookplaats 
dient, zeer hoog en tamelijk gelijkmatig is, of 
ten minste zeer gemakkelijk op een hoogen 
graad van gelijkmatigheid kan gebracht wor
den. De lucht is hierbij zonder invloed, mits 
de temperatuur er niet door wordt verminderd, 
en daarvan kan op de stookplaats geene spraak 
zijn. Eene verdeeling der warmte of tempera
tuur , door geleiding in een hoop gloeiende stee
nen, kun alleen dan voorkomen — eu dan zeker 
ook eene gunstige werking uitoefenen — als die 
temperatuur niet overal dezelfde is. Nu is het 
eigenaardige van den Hoffmanschen oven, dat 
men de temperatuur regelen kan, zooals men ze 
meent te behoeven. 

Voor dit doel zijn er, zooals ook uit de af
beelding te zien is , verscheidene stookgaten aan
gelegd en men stookt door die openingen het 
meest, waar blijkbaar de hitte nog te gering is. 
Daarenboven heelt uien een tijdlang — wij we
ten echter niet of men er nog gebruik van maakt — 
afzonderlijke schermen gebezigd, oni de richting 
vau den luchtstroom te regelen. De brandstol' 
wordt, wel is waar, van boven in den oven ge
bracht, maar slechts een gering gedeelte blijft 
op de bovenste steenlagen liggen ; het grootste 
gedeelte valt naar beneden tot in het midden 
of zelfs tot op den bodem van deu kluis. Om 

deze reden ontwikkelt zich do vlam ook niet en
kel in de bovenste afdeeling, onmiddellijk onder 
het gewelf, maar overal in de geheele dwarsdoorsne
de. Het spreekt evenwel van zelf, dat zeer veel aan
komt op de wijze hoe men de steenen in den ovenop-
stelt; hoe wijd de ouder de stookgaten zich bevinden
de putten zijn en op welke plaats de aan de binnen
vlakte dezer putten vooruitstekende steenen ziju 
aangelegd, daar een gedeelte van de ingeworpen 
brandstol daarop zal blijven liggen , totdat zij 
door de voorbij strijkende wanne lucht verteerd 
is. Mocht hel blijken, dat de luchtstroom, meer 
dan wenschelp, door de bovenste steenlagen 
zijn weg zou nemen, dan kan men dit bij het 
opstapelen voorkomen, door aldaar dc tusschen-
ruiinte geringer eu die daarentegen in de onder
ste afdeeling wijder Ie maken. Veel komt der
halve, zooals wij ook reeds hebben opgemerkt, op 
den werkman aan, die met deze taak belast is. 
Maar aangezien hij, dag op dag, zich met dezen 
arbeid bezighoudt, verkrijgt hij daarin , na eeni
gen tijd, eene buitengewone bedrevenheid. Het is 
daarmede gesteld , als met het vullen der ovens 
voor het hakken van porselein en Wedgwood waar 
of steengoed; hierbij zijn dc voorwerpen in ci
lindervormige kokers of cassetten vuurvaste klei 
geplaatst en van de/.e kokers vormt men, de een 
op den anderen stellende, kolommen in den oven, 
wier ouderlingen afstand verschilt , maar steeds 
in overeenstemming moet worden gebracht met 
den hittegraad, dien men voor de voorwerpen 
op die plaats behoeft. Deze opmerking voert ons 
nog eens tot het eerste gedeelte dezer vraag te
rug. De voorwerpen van porselein worden niet 
langer dan 18 en die van steengoed 30 tot 40 uren 
aan de hooge gloeihitte, bij het zoogenoemde 
lieehtoken, onderworpen en dan toch volkomen 
doorbakken; het porselein is zelfs week gewor
den, en tot op «/, van zijne lengteafmetingen 
ingekrompen. Uit dit verschijnsel volgt, dat de 
in nog hoogere mate smeltbare k le i , waaruit de 
metselsteenen bestaan, in deu tijd van 24 uren 
kunnen doorbakken, al is de hitte in den ring
oven ook veel minder, dan in deu porseleinoven. 
liet nagloeien zou niets anders zijn, dan lang
zame afkoeling en die maakt den steen niet dich
ter en vaster. Na deze uiteenzetting aarzelen 
wij niet verder de derde vraag volmondig met 

j a te beantwoorden, verklaren ons bovendien 
bereid, overal die inlichtingen te geven, die men 
verlangen mocht en die wij in staat zijn te ver
schaffen. | j (j 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Er is bereids een aanvang gemaakt met den 
weder-opbouw van H. M . Theatre, dat onlangs 
door brand vernield werd. Men zegt, dat de 
kosten p. st. 250,000 zullen bedragen. Men 
wil , dat indien het gebouw eenmaal voltooid 
zal wezen, het 't schoonste schouwburggebouw 
in Europa zal zijn. Volgens het contract moet 
de schouwburg den 25"«" Maart 1800 geopend 
worden. 

— Een der grootste werken van het maritieme 
arsenaal van Pola is zijne voltooiing nabij , en 
wel het groote drooge dok, welks afmetingen 
van zoo kolossalen omvang zijn , dat de grootste 
pantserschepen er in kunnen worden opgeno
men. Tot nu toe moest de Oostenrijksche ma
rine zich behelpen met het groote houten balan-
ceerdok, eene uitvinding van den Amerikaan 
Gilbert , dat iu de laatste jaren goede diensten 
heeft bewezen; doch dc groote Oostenrijksche 
pautserschepen moesten immer naar Malta, om 
gerepareerd te worden. De ingenieur van dit 
nieuwe dok is de bekende heer Hcider, die ook 
Lloyds dok iu Triest heeft gebouwd. Er zijn 
vijf jaren noodig geweest, om het werk te vol
einden. 

B I N N E N L A N D . 

' s Q r a v e n h a g e . Z. M . heeft, op verzoek, eer
vol ontslag verleend aan D. J. Glimmerveen en 
II. C. vau Dooien , als landmeter l e kl . bij het 
kad., behoudens aanspraak op pensioen , en be
noemd tot landmeters l e k l . E. A . Marto en A. 
Soutendijk , thans landmeters 2e klasse. 

— Bij beschikking van den minister van bin-
nenlandsche zaken van den i l J ™ Januari 1808 
zijn , na voorafgaand vergelijkend onderzoek , met 
ingang van 1 Februari 1808, tot surnumerairs 
bij den waterstaat benoemd de civiel-ingenieurs 
(J. J. Kool en A. N . van Munster. 

Bij beschikking van den minister van Ko
loniën zijn de civile ingenieurs A. J. Cromelin , 
W. G. Mulock vau der Vlies en P. A. de Kcij-
fcr, gewezen kweekelingen der voormalige Ko
ninklijke Academie te Delft, en W. F. Heskes 
en J. J. Brevet, gewezen kweekelingen der Poly
technische school te Delft, gesteld ter beschik
king van den gouverneur-generaal van Nedcr-
landsch Indie om tc worden benoemd tot aspirant 
ingenieur bij den waterstaat en de burgerlijke 
openbare werken daar te lande. 

— Naar wij vernemen is door de heeren Lee
mans, ingenieur van den waterstaat, Nierstrasz, 
kapt. der genie, belast met den aanleg der staats
spoorwegen , en mi-. Mulder, lid der Gedep. 
Staten van Noord-Brabant, concessie gevraagd 
voor den aanleg van een spoorweg van Vught 
naar Tilburg, uitgaande van het stations-gebouw 
te Vught. 

A m s t e r d a m . De gemeenteraad heeft j . l . 
Woensdag besloten tot den bouw eener kraam
inrichting voor 100 kraamvrouwen, op het ter
rein naast de Nederlandsche Bank. De kosten 
zijn geraamd op f 150,000 ; daaronder niet be
grepen die van ameublement, stooktoestel, wa
terleiding, gasverlichting enz. 

— Volgens een bericht uit Batavia zal in dit 
jaar een aanvang worden gemaakt niet den bouw 
van een hospitaal te Meester-t'ornelis. De kosten 
zijn begroot op ƒ 587,130. Het werk zal over 
vier jaren worden verdeeld. 

Men leest in de Nieuwe Rotterilamsche 
Courant: De heer J. Dirks, ingenieur van den 
waterstaat en eerstaanwezend ingenieur bij de 
Amsterdanische kanaal-maatschappij, heeft zijn 
ontslag gevraagd uit die betrekking. Wat de 
reden daarvan is , is vooralsnog onbekend : doch 
men onderstelt dat oneenigheid niet de directie 
dc oorzaak is. Wat intusschen zeker i s , is dat 
dit ontslag al weder geen goed zal doen aan die 
zaak, die reeds met zooveel tegenspoeden te 
kampen heeft. 

Wij vernemen van ooggetuigen dat de wer
ken aan zee uit een bouwkundig oogpunt zoo 
goed als geheel vernietigd zijn en kunnen niet 
nalaten bij deze gelegenheid eene vergelijking 
tc maken tusschen de werken der Amsterdam-
sche kanaal-maatschappij, op Engelsche wijze 
samengesteld en beheerd, en de werkzaamheden 
voor de verbetering van den waterweg van Rot
terdam naar zee. De jongste stormen hebben 
op laatstgenoemd werk weinig of geen invloed 
gehad en de Hollaudsche ingenieurs, die met het 
ontwerpen der plannen en de leiding der werk
zaamheden belast zijn, kwijten zich verdienste
lijk van hunne taak, zonder zich te mogen verheu
gen in de hooge tractementen, die door vele in
genieurs der Amsterdamsche kanaal-maatschappij 
worden genoten. Het einde zal echter den last 
dragen en vroeg of laat zal de sluier over het 
geheimzinnige contract met de aannemers gelicht 
worden. lammer dat het dan te laat is om be
gane fouten te voorkomen. 

B o t t e r d a m . Het bouwen der 108 woningen voor 
de Maatschajipij van burgerwoningen te Rotterdam, 
is gegund aan den heer Hendrik Cramer aldaar. 

H a a r l e m . Over de sporen langs het vergroote 
station is men druk bezig met het maken van hulp
stellingen om de overkapping te plaatsen. Deze 
kap, waarvan reeds onderscheidene stukken op 
het terrein verzameld zijn zal, naar het schijnt, 
geheel ingericht worden, als die te s' Gravenhage 
en belooft dus een net geheel te vormen. 

Het is zeer te bejammeren , dat dit laatste niet 
van toepassing zal zijn op het vergroote gebouw 
zelf, want niettegenstaande de groote kosten 
die aan dien ombouw en vergrooting gemaakt 
worden, leest men daaruit diezelfde bedoeling 
niet en is slechts op ééne hoofdvoorwaarde van 
de schoonheidsleer gelet, namelijk, dat alles 
waarheid moet uitdrukken , hetgeen in zooverre 
is bereikt, dat eene eerste beschouwing van den 
voorgevel na hare voltooiing geen twijfel over 
zal laten , dat men een gelapt gebouw annschouwt. 

Heerenveen , 15 Jauuarij. Heden werd de spoorweg van 
Meppcl naar Heerenvecu geopend. Hcereuvesn was in feest
gewaad gehuld, overal wapperden dc vlaggen. Het stations
gebouw was smaakvol versierd even als de stationsweg, waar 
bovendien een eerepoort was opgericht. Dc eerste trein, die 
hier ten 9 uur 40 miuutcn aankwam, werd met muziek ont
vangen. Door eene daartoe samengestelde feestcommissie 
werden dc heeren Directeuren van de maatschappij tot ex
ploitatie van staatsspoorwegen en de heeren Ingenieurs, die 
met dc uitvocriug van deze lijn belast waren, verwelkomd 
eu door den heer Burgemeester der gemeente door eene 
kernachtige en hartelijke aanspraak begroet, die getuigde van 
de groote helangstelliug iu deze voor Hecrenveeu zoo ge
wichtige gebeurtenis. 

Na bcautwoordiug dezer toespraak eu na eeuige oogeublik-
ken aan het station te hebben vertoefd, trokken de feestge-

nooten iu statigeu optocht door muziek begeleid de gemeente door. 
Daarua verecuigde men zich op de matinee musicale ten 

huize van Mej. de Wed. Jorisscn, waar men zich later aan 
een vriendsehappelijken disch nederzette. 

Meuige dronk werd er gewijd aan Vorst en Vaderland 
eu aau dc behingen der provincie cu gemeente. 

Dc avond werd verder in gepaste vrolijkheid op de soiree 
musicale doorgebracht, waar dc bij afwisseling uitgebrachte 
toasten op de meest ondubbelzinnige wijzen de blijken gavcu 
van .onverdeelde belangstelling iu eene voor deze plaats zoo 
lang geweiischtc spoorwegverbinding. 

B e v e r w i j k . Het door eenige couranten me
degedeelde spoorweg ongeval op 9 dezer heeft 
volgenderwijze plaats gehad. 

Een ledige goederenstrein, s' namiddags van 
Nieuwe Diep naar Haarlem terugkcerende , ge
raakte alhier door verkeerden stand van den wis
sel op een doodloopend spoor. 

Het terugwerken der machine en het remmen 
kon echter niet beletten , dat de locomotief niet 
tender, benevens 3 goederenwagens derailleerden , 
waarbij vooral dc laatsten zwaar beschadigd en 
gedeeltelijk verbrijzeld werden. Alléén de con
ducteur bekwam, niettegenstaande de glazen kast 
waarin hij gezeten was, geheel verbrijzeld i s . 
eenige geringe kneuzing zonder ernstige gevolgen. 

In den gewonen dienst werd hierdoor hoege
naamd geene vertraging veroorzaakt. 

I N G E Z O N D E N . 

.4a» de Redactie van het weekblad »l)e 
Opmerker." 

WelEdele Heer'. 
Van vele kanten gaan er stemmen op over het 

al of niet voordeeligc der Bronner's Patent Gen-
brander», Mag men dc annonces gelooven in de 
verschillende bladen of ook het prospectus, dan 
heeft men eigenlijk nu eerst den goeden brandei-
gevonden ; het minste, dat men belooft, is eene 
besparing van 40—00%. Wilde ik het prospectus 
met u doorlezen , dan zouden er nog veelmeer 

Proeven genomen op den 

schoone f eigenschappen aan den dag komen. 
Evenwel zullen wij dit prospectus ditmaal maat
laten rusten. 

j»Goede wijn behoeft geen krans" en zaken , 
die door den «erkooper op zulk eene wijze opge
vijzeld en opgedrongen worden, wekken wel eens 
achterdocht. 

Ben ik wel onderricht dan is te Rotterdam aan 
eene commissie opgedragen te onderzoeken in hoe
verre de Bronner's Patent Gasbranders voldoen 
aan de voorwaarden , welke men aan die branders 
mag stellen. Ik verheug mij hier ten zeerste in 
en hoop, dat wij spoedig in kennis zullen komen 
met de resultaten van de experimenten. Cijfers 
toch moeten hier alles bewijzen. Zonder opzette
lijk daartoe genomen proefneming kan men niet 
met zekerheid spreken. Maar deze experimenten 
maken dan ook voorgoed een einde aan alle be
loften en voorzeggingen of bekrachtigen ze en 
zetten er bijgevolg het zegel van onwaarheid of 
waarheid op. 

Reeds in 1866 zijn aangaande deze branders 
zeer uitvoerige en nauwkeurige proeven van den 
heer Meijer te Crefeld door den druk bekend ge
maakt. Heftig werden zij in datzelfde jaar dooi
den heer Julius Brónner weersproken; doch weder-
legd werden zij niet. 

Met genoegen greep ik de mij aangeboden ge
legenheid aan, om eenige proeven met deze Bron-
nors branders bij te wonen. 

Ik neem de vrijheid u in het kort de resultaten 
van die proeven mede te deelen. De cijfers zijn 
alle gemiddelden uit minstens drie waarnemingen. 

Vier verschillende Bronner's Patent gasbranders 
(N°. 3 , 4 , 5 en 6) zijn vergeleken met de bran
ders, die gewoonlijk voor de gasverlichting gebruikt 
worden; de vischstaart, de vleermuis, de porce-
leinen Argandsche brander. 

De experimenten werden op twee verschillende 
dagen genomen. 

eersten dag. TABEL 1. 

Benaming der Branders. 
Drukking Verbruikt gas per uur Lichtsterkte 

in kaarsen. 

Kaarsen per 1 kub. 
voet of 28,315 

kub. decimeters. 
Benaming der Branders. 

iu Eng. 
dm. 

in milli
meters. 

in kub. 
voeten. 

kub. 
decimeters. 

Lichtsterkte 

in kaarsen. 

Kaarsen per 1 kub. 
voet of 28,315 

kub. decimeters. 

Bronner's Patent i N°. 3. 
Gasbrander 1 N°. 4. 

Porcel. Arg. brander. 

«y,. 
* V i . 
*VlO 

35.6 
43.2 
35.6 

3.6 
5.6 
5.8 

T A B E 

101.9 
158.6 
164.2 

I. II. 

7.25 
9.791 

11.916 

2.0138 
1.7483 
2.3832 

Benaming der Branders. 
Drukking Verbruikt gas per uur Lichtsterkte 

in kaarsen. 

Kaarsen per 1 kub. 
voet of 28,315 

kub. decimeters. 
Benaming der Branders. 

ia Eng. 
dm. 

in milli
meters. 

in kub. 
voeten. 

kub. 
decimeters. 

Lichtsterkte 

in kaarsen. 

Kaarsen per 1 kub. 
voet of 28,315 

kub. decimeters. 

Bronner's Patent j N " . 3. 
Gasbrander f N°. 4. 

Porcel. Arg . brander. 

1 

2%o 

3Vio 

)roeven 

73.6 
73.6 
78.8 

genom 

5.5 
7.9 
5.8 

;n op den 

155.7 
223.7 
104.2 

tweeden dag. 

9.933 
15.666 
17.930 

1'AIIKI. III. 

1.806 
1.983 
3.0913 

Benaming der Brandeis. 
Drukking Verbruikt gas per uur Lichtsterkte 

in kaarsen. 

Kaarsen per 1 kub. 
voet of 28,315 

kub. decimeters. 
Benaming der Brandeis. 

ia Eug, 
dm. 

in milli
meters. 

in kub. 
voeten. 

kub. 
decimeters. 

Lichtsterkte 

in kaarsen. 

Kaarsen per 1 kub. 
voet of 28,315 

kub. decimeters. 

1 N°. 3. 
Bronner's patent! N°. 4. 

gasbranders. 1 N°. 5. 
\ N°. 6. 

Vischs taartbrander. 
Vleermuis. 
Porcel. Arg. brander. 

•Vlo *> *> 
«Vlo 

l*/io 
lVio 

35.6 
43.2 
35.6 
35.6 
35.6 
35.6 
35.6 

3.2 
5.2 
5.7 
5.8 
5.8 
5.9 
5.3 

T A 111 

90.0 
146.2 
161.3 
164.2 
164.2 
166.0 
150.0 

L IV. 

6.8125 
10.0000 
10.0000 
12.2500 
12.0000 
14.0000 
16.0000 

1.9004 
1.923 
1.7544 
2.112 
2.0689 
2.3728 
3.0188 

Benaming der Branders. 
Drukking Verbruikt gas per uur Lichtsterkte 

in kaarsen. 

Kaarsen per 1 kub. 
voet of 28,315 

kub. decimeters. 
Benaming der Branders. 

in Eng. 
dm. 

in milli
meters. 

in kub. 
voeten. 

kub. 
decimeters. 

Lichtsterkte 

in kaarsen. 

Kaarsen per 1 kub. 
voet of 28,315 

kub. decimeters. 

i N». 3. 
Bronner's patent 1 N°. 4. 

gasbranders. 1 N°. 5. 
( N». 6. 

Vischstaartbrander. 
Vleermuis. 
Porcel. Arg. brander. 

3'/,o 
3'/to 
3'/IO 
3'/,o 
3V.o 
3: ,/to 
3%o 

78.8 
78.8 
78.8 
78.8 
82.3 
83.8 
83.8 

5.8 
5.9 
5.8 
5.5 
5.7 
5.6 
5.6 

164.2 
166.0 
104.2 
155.7 
161.3 
158.C 
158.6 

10.75 
11.50 
10.00 
11.00 
11.00 
12.00 
20.00 

1.8534 
1 9491 
1.7241 
2. 
1.9298 
2.1428 
3.5714 
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Bij eenige nauwkeurige beschouwing van bo

venstaande tabellen /iet men, dat van eene 
besparing van gas bij het gebruik van Brónners 
Patent-branders geene sprake kan zijn (en men 
belooa 40—00 «/„!) 

Neem slechts den porceleinen Argandschen 
brandei', deze geeft bij een gasverbruik van 150 
kub. decimeters (5,3 kub. Eng. voet), bij eene 
drukking van 35,0 millimeters een licht van lü 
kaarsen, terwijl een Brónners brander n°. 0 bij 
dezelfde drukking gebruikt 104 kub. decimeters 
gas (5,8 kub. Eng. voet) en slechts 12'/, kaarsen 
licht geeft. 

Bij hoogere drukking is het verschil van deze 
branders ook aanmerkelijk. Bij 83.8 millimeters 
geeft de porcel. Arg. brander bij een gasverbruik 
van 158,G kub. decimeters (5,0 kub. Eng. voet) 
een licht van '20 kaarsen, terwijl de Bronnen 
Patent Brander n". 0 bij eene drukking van 78,8 
millimeters en een gasverbruik van 155,7 kub. 
decimeters (5,5 kub. Eng. voet) een licht geeft 
van slechts II kaarsen 

Meerdere gevolgtrekkingen zal ik nu niet ma
ken. Mocht het bovenstaande er toe leiden meer
dere nauwkeurige proeven met deze branders 
te nemen en bekend te maken, ik geloof dat de 
gasconsuincnt er wed mede gebaat zal zijn ! 

Met de meeste achting heb ik de eer te zijn. 
Uw Uw. Dienaar. 

J — 8 Januari 1808. 

Correspondentie. 
Verschillende stukken, waarvan de plaatsing 

was toegezegd, zoo ook het vervolg en slot van 
het artikel over het verslag der maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, moeten tot een vol
gend noiunier blijven liggen. 

Aanbestedingen. 

( 

A a n k o n d i g i n g e n . 
II it nn tl ;i a , ZO J a n . 

*s IInei' | ten 1 0 ' 2 ure, aan liet prov. bestuur: liet ou-
derhoud vau het gebouw vau dc Kijks hoogen burgerschool 
te Gouda, tc rekenen van den dag der guedkeuriug vau dc 
aanbesteding tot cn inct den 31 December 1808. 

L e i d e n , ten t 2 ure, op het raadhuis; lo. het dageJijk-
scbe onderhoud van eeuige openbare gebouwen enz., gedu
rende het jaar 1868, iu één perceel. 2o. het dagelijkschc 
onderhoud van de gehouwen en het meublement der open
bare scholen alhier, gedurende het jaar 1808, in drie perceeleu. 
3o. leveraneiën iu vijf perceelen , als: a. houtwareu, b. spij
kers en klein ijzerwerk, c. verfwaren en glas, //. wagens, 
e. bezem in akerswerk. 4o. leveren van rivier/and eu griud. 
5o. makeu van zestien stuks schooltafels. 

l lo i iderd i tg . 211 .1» i i . 
E | i e , ten 12 ure, ten huize van A. J . Brugnière : het 

leveren en plaatsen van twee nieuwe hardstceueu puut-
stukken cu meuwc sluisdeuren voor de fl-roote wetering- eu 
l*ygrave sluizen. 

' • l l age , teu 12 ure, teu huize van den heer Strieker 
iu dc Kiemerstraat: het bouwen van eene kerk voor de apos
tolische gemeente aldaar. 

V r i j d a g , 24 J a n . 
M i d d e l b u r g ) ten 10 ure, aan het prov. bestuur: het 

onderhouden vau de rijks groote wegen iu de proviucie Zee
land , met de levering vau al de daartoe uoodige bouwstoffen, 
alsmede van de telegraatlijueu op de eüaudeu Walcheren, 
Zuid-Bevelaud, Tholeu, Schouwen eu Duivelaud, benevens 
ïn het arrondissement Hulst, gedurende de jarcu 1808,18CU 
eu 1870, eu zulks iu 4 perceeleu van aanhcsk'diug. 

Eek en W i e l . teu 12 ure, in de herberg van A. A. v. 
Giukel: het afbreken der oude en bet bouwen eener nieuwe 
pastorie. 

Maandag , 27 J a n . 
' • l l age , ten IVure, aan het prov. bestuur: de leve

ring van steenkolen iu 1808 voor de dieust van: lo. het 
Zederikkanaal aau den stoomwateruiolcu ann deu Arkelschcu 
dam; :!>>. den stoomwatcrmoleu binnen den beuedeumoud 
vau het Stcenenhoekscbc kanaal, behoorende tot dc verbe-
teriugswerken der Linge, iu Zuid-IIollaud; eu 8o. de stoom-
baggervaartuigen op de Merwede eu killen, iu Noord-Hra-
baut en Zuid-Holland. 

ullage, teu 12 ure, aau het ministerie van binucnl. la
ken : het spauuen eu ophaugen van twee draden aau dc be
staande telegraafpalen vau Amsterdam over Hilversum, Amers
foort, Hoevelaken, het I*oo en Zutfen naar Hengelo; iu vier 
perceeleu. 

I l l n a d a g . *H J a n . 
H e r v e l d , teu 12 ure, teu huize van .1. F rents: het ver-

grooteu van het schoolgebouw aldaar. 
Danderdag . : i o J a n . 

K a t l e r d a n i . ten 12 ure, in een der lokalen van het 
Kntrepót op de voormalige Marinewerf: het maken vau ver
schillende gebouwen en daaraan verbonden werken, ten dien
ste van 's rijks rcchU'U te Hansweert, proviucie Zeeland. 

V r i j d a g , : i l J a n . 
7'fjm l lerlogenbofteh , ten l O 1 / , ure , aau bet prov. be
stuur: toet makeu der aardebaau en kunstwerken, met bet 
deel*- begriuden, deels met klinkers bestraten van den weg 
vau, O» (mar het Groote Maasveer ouder Oijeu, ter gen-
menlijke-^ngte vau 7700 el. 

KuuianHdsrp , ten 11 ure, iu de herberg het Wapen 
istrijen: het begrindeu van den Zeedijk vau deu 
older, een gedeelte dijk van deu polder de JNieuwe 

;e gedceltcu vau wegen iu deu Xumauspolder eu 
k dijk vau deu polder (Jroot Oomstrijeii, ter ge-

/.'inH'nlijipjMUte vau 15,000 ellen, eeu en ander gelegeu bhi-

A r n h e m , ten 12 ure, aau het prov. bestuur: Int onder-
houdeu vau cu het doen van eenige heistellingen eu vernieu
wingen aau het rijksgebouw der iu- en uitgaande rechten ann 
de Pruissisehe grenzen tc Habberich, van 1 Jan. 1808 toten 
met 31 Dcc. 1870. 

\ oorschoten . ten 1 ure, teu huize vnu deu heerW.t ' . 
Hibcu: het afbreken der oude eu bet bmiweu eener nieuwe 
kerk voor de hervormde gemeente: aldaar. 

IVoeiiNdag . & Kebr . 
i r n l i e m . ten 12 ure, teu raadbui/e: het reinigen en 

schoonhouden van de gemeente voor den tijd vau 3 of 0 
jareu, in te gaan 1 .lull 1808. 

l lo i iderdng . 1.'5 l e l i e . 
'H l lnge . teu 12 ure, nnu bet ministerie van binnenhuid-

scbe zaken: het maken vuu de pijlers der brug over bet 
Holkuidscli Diep bij Moerdijk. 

Af loop v a n aanbescoding*en. 
V l i e r hl , H Jan.: het bouwen van 98 woningen voor 

den arbeidersstand. Aannemer werd de beer It ij u frame aldaar, 
voor ƒ84,140. 

'M l l i i g c . 11 Jan.: het bouwen van eene draaierij , smederij 
eu werkplaats voor wr.gens te Tilburg. De minste inschrijver 
was de heer Laudv , te Sittard, voor ƒ 195,500, 

l ' t r e r l i l . I I Jan.: het onderhouden eu bet verrichten 
vau eenige vernieuwingen en herstellingen aau dc cellulaire 
gevangenis te 1'treedt getiun mie 1808 -1870. Kij het openen 
Her billetten is irtdilekeu, dat de minste inschrijver was de 
heer A. J . van Duisburg, tc Utrecht, voor ƒ7415 . 

Advertentiën. 
Het Gemeente-Bestuur van ÏU'JU.IIS 01'ZOOM 

vraagt een G E M E E N T E A R C H I T E K T tevens 
L e e r a a r i n het reg t l i jn ig en b o u w k u n d i g 
T e e k e n e n aan de gemeente Teekenschool, voor
zien van de vereischte akte volgens de wet op 
het middelbaar onderwijs, Natuur- en Werktuig
kundige kennis dient tot aanbeveling. Op eene 
jaarwedde van / 1 2 U 0 , met aandeel in de School
gelden. 

Vóór den 1 Maart 1808 bij vrachtvrije brie
ven , met overlegging der wettelijke bewijzen van 
bekwaamheid en goed zedelijk gedrag, zich aau 
te melden bij den heer Burgemeester der ge
meente. 

D E C O M M I S S I E , 
^ B J l J ^ belast met de regeling der vernieuwing 
van 'T MONUMENT te üeiligerlee, bij gelegen
h e i d de r v i e r i n g v a n 't derde eeuwfeest 
der daar iu 1508 behaalde overwinning, en ter 
gedachtenis van het sneuvelen van Graaf ADOLE 
V A N NASSAU , looft uit , eene som van 

HONDERD EN VIJFTIG GULDEN 
v o o r 't best gekeurde o n t w e r p , me t be
stek en begroot ing v a n k o s t e n v a n zoo
dan ig M o n u m e n t , de som van ƒ 7000 niet 
te boven gaande, en te plaatsen op de hoogte 
in ' t O p e n V e 1 d, waar thans het v e ro u d e r d e 
gedenkteeken staat. 

Vóór den 1""" Maart eerstkomende moet het 
plan aan den eerst ondergeteekende franco te 
Groningen worden ingezonden, voorzien van een 
kennelijk teeken, en met een verzegeld 
briefje, bevattende den NAAM van den Ont
werper. 

Namens de Commissie: 
L E W E Q U I N T U S , President. 
H . B O U M A N , Secretaris. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOli-
DRECHT, brengen bij deze ter kennissc van de 
belanghebbenden, dat op Maandag den 3 Fe
bruary aanstaande, des middags ten Twaalf ure, 
ten Haadhuize der Gemeente zal plaats hebben 
de AANBESTEDING van: 

H e t B O U W E N v a n de F u n d e r i n g e n , den 
gemetse lden R o m p en de met R i e t 
gedekte K a p v o o r een F o m p m o l e n , te 
s t e l l en op d e n W e s t - M e r w e d e p o l d e r 
(vroeger genaamd de F o l d e r s S c h r a m , 
v a n W i j n g a a r d e n en de K e r k e p o l d e r 
gelegen langs d e n B i e s b o s c h . onder 
de Gemeente D o r d r e c h t . 

Het Bestek ligt reeds boden ter lezing aau het 
bureau der Gemeentewerken; en zal gedrukt te 
verkrijgen zijn op de Secretarie, na den 21 
January a. s., tegen betaling van 50 Cts., ter
wijl tot de aanwijzing in loco, op Dingsdag den 
28 January, des vooriuiddags ten Elf ure, van 
het Veer aau den lliedijk etui Stoomboot zal ver
trekken , ten einde de gegadigden in de gelegen
heid te stellen de plaats tot stichting van den 
molen bestemd, op te nemen. 

DORDRECHT, 15 Jauuarij 1808. 
Burgemeester eu Wethouders van Dordrecht, 

De Secretaris, De Burgemeester, 
P. VAN DEN llllANDELER. DE RAADT. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER, KX WETHOUDERS der ge

meente Utrecht zijn voornemens, op Zaturdag, 8 
Februarjj 1N08, des namiddags ten één ure, 
ten Stadhuize iu het openbaar aan tc besteden : 

H e t b o u w e n v a n een Z i e k e n h u i s me t 
brjhoorende w e r k e n v o o r genoemde 
Gemeen ta aan d e n To l s t eegs inge l , te 
U t r e c h t . 

Hel bestek en de teekeningen zullen ter be-
zigtiging liggen aan hel bureau der Gemeente
werken achter Klarenburg en is aldaar . zoo 
mede ten Stadhuize en bij de Boekhandelaren 
VAN TERVEEN ES ZOON, verkrijgbaar gesteld, 
tegen betaling f 15 — per exemplaar, met in
begrip der teekeningen. 

Utrecht, 11 January 18(18. 
lb- Secretaris der gemeente Utrecht, 

W. II. DE W A T T E V I L L E . 

AANBESTEDING. 
Den .'11 January 1808, des middags ten 1 ure, 

wordt te Voorschoten. ten huize van den Heer 
in één perceel W. C. B1BEN, bij inschrijving 

besteed: 
H e t a fbreken der oude e n het bou

w e n eener N i e u w e K e r k v o o r de 
H e r v o r m d e gemeente a l d a a r : 

Teekening en bestek zijn van den 10 Januaiij 
1808 af ter inzage op de plaats der besteding. 

Bestekken zijn te bekomen, op franco inzending 
van fi, bij den bouwkundige, den Heer J. A . 
V A N DER KLOES tc Voorschoten. 

De inschrijvingsbilletten moeten den dag der 
besteding ten 1'2 ure zijn ingeleverd. 

Aanwijzing heeft plaats den '24 en den 30 
January 1808, des middags ten 12 ure. 

Te Amsterdam ligt in lading naar 
B A T A V I A en S O K H A U A I J A , 
om tegen het voorjaar te vertrek

ken: het Snelzeilend, Nieuw Gekoperd, eerste 
klas Nederlandsen Barkschip M A R I A V E R O 
N I C A (1000 Tons) Kapitein .1. S. SCHOL, heb
bende uitmuntende inrigtingen lot den overvoer 
van Passagiers en varende een' gcöxaiuinccrden 
Geneeskundige. 

Adres bij de Reeders KU1NDEUS Jj- Co., Hee
rengracht bij de Vijzelstraat X 403, en bij de 
Kargadoors de Wed. JAN VAX WESEL & ZOON , 
Kalkmarkt D 191 . Amsterdam. 

Zilveren Medaille. 
Zilveren Medaille. 
Bronzen Medaille. 

1805 
1860 
1807 

A M S T E R D A M . 
AMSTERDAM. 

PAKIJS. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

Hou wkundi ge voorwerpen van gegoten, 
getrokken, geperst en gedreven 

Zink als: 
Z i n k e n R a m e n voor K e r k e n en andere Ge

b o u w e n , naar iedere teekening. 
Z i n k e n R a a m r o e d e n in alle P r o f i l l e n , 

O r n a m e n t e n hiervan voor B o v e n l i c h t e n , 
G l a z e n D e u r e n enz. naar iedere teekening. 

Z i n k e n D a k b e d e k k i n g e n naar de nieuwste 
uitvinding, G r o o t w e r k enz., D a k v e n s t e r s , 
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. 

Z i n k e n O r n a m e n t e n als: C o n s o l e n , B a 
l u s t r a d e n , V a z e n , W i n d w i j z e r s , L a m b r e 
q u i n s , enz. enz. enz. 
M O D E L B O E K . 

M O D E L B O E K I wordt tegen remise van /' 5.— 
M O D E L B O E K (franco toegezonden. 
M O D E L B O E K ) 

H l I t l l l 41* . G E RR1TZEN * K O I I O H I I * . 

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

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 WATERSTAAT, DE GENIE, HEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE W E R K E N . — Voorts 
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MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Verslag der 25' Algemeene Vergadering en 
byeenkomst, ge/waden te Amsterdam , 

den 1" en 8™ Augustus 1807. 

(Vervolg en slot van pag. 7.) 

Ondanks de mededeeling van hetgeen door den 
heer secretaris , aan het eind van zijn zeer uit
gebreid verslag tot de leden is gesproken , ko
men wij op dat verslag terug, en vangen aan 
met de financiën. Het blijkt dat de Maatschappij 
per jaar eene groote som omzet. Zij gaf 
ƒ 7 1 3 1 . 9 4 uit , en behield een aanzienlijk cijfer 
in kas. Wat de Maatschappij als eene alge
meene vereeniging doet, kan geen particulier 
haar nadoen, en hij, die deze of gene uitgave 
van boek- en plaatwerk ondernam , had zich, 
voor zoover wij vernamen, nimmer te verblijden 
in een batig saldo. 

Na de mededeeling van den heer Hamer, die 
als penningmeester, even gelukkig als nauw
gezet in zijn beheer is, trad de heer Van West-
liieene, als feestredenaar op. Zijne rede komt 
in zijn geheel, looals die is uitgesproken deu 7 
Augustus 1807, op het feest van het S5jarig be
staan der Maatschappij, als bijlage aan het eind 
van liet verslag voor. In aangename, boeiende 
woorden, schetst de spreker het doel van zijn 
optreden en dat der Maatschappij; herinnert wat 
zij doet en gedaan heeft; moedigt haar aan op 
den ingeslagen weg voort te gaan; geeft haar 
wenken voor de toekomst en komt tot de slot
som, dat zij op hare werken met zelfvoldoening 
mag terugblikken. 

In de tweede plaats geeft de geachte spreker 
een hoogst belangrijk overzicht van de vroegere 
bouwkunst; bespreekt de verschillende richtingen; 
haalt daarbij zeer te recht den even poetischen 
als wijsgeeiigen ü o e t h e , in vele zijner citaten. 
over de bouwkunst aan, en omschrijft het tijd
perk der oud-vadeilandsche kunst, toen bouw- en 
schilderkunst bloeiden en tot sieraad onzer na
tie strekten. De geachte spreker vergat niet 
onzen tegenwooidigen tijd daarbij te vergelijken; 
hij bejammert dat de.' bouwkunst dooi- het volk zoo 
weinig a i d i n g wordt toegedragen, en dikwerf 
hare verhevene beteekenis oplost in een ellendig 
soort réalismus, dat der kunst nadeel doet. Ook 
vergelijkt hij de antieke bij de renaissance-kunst, 
en verklaart zich voor de laatste , vooral op gezag 
van Goethc. De esthetische wenken, die in de 
verhandeling voorkomen, zijn der overweging ten 
volle waard, zoowel die over het zoogenaamde 
naakte gebouw, als over zijne versiering. De hee
ren Vosmaer en Van Vloten laat de spreker op
treden en recht wedervaren. Met den heer Gos
schalk en hetgeen deze over liet bouwen met ge
bakken steen, in de Nut's of Volksalmanak vuor 
1807 schreef, schijnt hij te gekken, of dien 
schrijver tot de oude en gezonde rede te roepen. 

Menigeen zal het met de even beleefde als scherpe 
aanmerking van den feestredenaar, op bl. 17 zijner 
rede voorkomende , wel eens zijn, waar de woor
den van den heer Gosschalk »IIAT EEN iti'is DIENT 
OM IN TE SLAPEN EN VISITES TE ONTVANGEN , E N DAT 
VROLIJKHEID EN OPPERVLAKKIGHEID IN DAT HUIS (dus 
allereerst in die door den heer Gosschalk ge
bouwd; E E N VERBOND SLUITEN " 

Wij nemen de vrijheid uit de rede van den 
heer Van Westrheene, het slot over te schrijven. 
«Onwillekeurig", zegt de redenaar tot zijne hoor
ders , «zijn wij nogmaals tot onze eeuw geko
men , onze eeuw, waarin de bouwkunst niet 
alleen karakterloosheid w>"dt verweten. waarin 
elke kunst de afspiegeling draagt van haar ge
brek aau overtuiging, haar scepticisme, hare 
armoede aan absolute denkbeelden , absolute be
hoeften, absoluut karakter. Onze eeuw, die nog 
eene andere griet tegen uwe kunst heeft zien 
ontstaan: die van zich maar al te dikwerf te 
vernederen tot dienares van den schijn en dei-
waarheid. Maar vergeten wij niet, dat tegenover 
dat alles groote voorrechten, voortreffelijke eigen
schappen staan. Daaronder mogen wij vooral 
rekenen het ernstig streven op elk gebied van 
kunst, wetenschap en volksleven, om de onkunde 
te verdrijven, de onverschilligheid wakker te 
schudden, den smaak te veredelen, en dat te 
doen met vereenigde krachten, door middel van 
eendrachtige samenwerking. Aan dat streven 
heelt ook deze Maatschappij haar aanzien te dan
ken. Haar verleden, dat wij heden feestelijk 
herdenken, bewijst dat het haar hooge, heilige 
ernst i s , gezonde denkbeelden , zuivere beginse
len te kweeken en te verspreiden, redeneering 
en kunstgevoel, theorie en practijk, de studie 
der klassieke voorbeelden en den zin voor het 
nationale kunstkarakter, gelijkelijk te bevorde
ren, ze, waar dat noodig is, met elkander te 
verzoenen, harmonie te brengen in de behoeften 
van liet publiek aan de eene, de voortbrengse
len der kunst aan d.' andere zijde. Wat daartoe 
door haar gedaan werd, is reeds veel; wat haar 
te doen overblijft, is nog meer. Maar moedig 
en krachtvol door de ervaring, mag de Maat
schappij vol vertrouwen de toekomst tegengaan. 
Haar doel ligt hoog, maar niet onbereikbaar en 
in ieder geval, zooals de groote dichter, wiens 
gezag wij reeds meer dan eens inriepen, heeft 
gezegd: «De hoogere eischen zijn reeds op zich 
zelv.'ii van grootere waarde, ook wanneer zij on
vervuld blijven, dan de lagere, die geheel ver
vuld worden." (Aphorismen, Goethe's Wcrke, 44 e 

Band. Stuttgart, 1833.) Mogen die, welke de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst thans 
zich zelve stelt, bij de viering van haar gou
den feest volkomen vervuld blijken en zij ook dan 
nog eene schoone toekunst tegenblikken, zoo 
voor zich als voor de edele kunst die zij kweekt." 

Wij hebben deze schoone gematigde woorden 
niet genoegen overgesclu even, niet om ze den leden 
bekend te maken, want deze lezen de rede on

getwijfeld meermalen over, maar voor hen, die 
het doel der Maatschappij willen kennen, en 
daartoe ieder oogenblik gelegenheid vinden tot 
haar toe te treden. Enkele malen is men de Maat
schappij hard gevallen, echter nooit met behoor
lijke kennis van hare zaken toegerust, en nog 
minder heeft men bij die uitvallen zich de 
moeite gegeven, de artikelen der wet op te 
slaan. Het is waar, elke zaak heeft zijn vóór en 
tegen. Enkele lieden sommen liever het tegen 
dan het vóór op. Zij denken misschien dat 
zachte chirurgen stinkende wonden maken, en 
vergeten daarbij dat de leden eener vereeni-
ging zelden aau dezelfde kwaien lijden, tenzij" 
eene epidemie onder hun heerschende is. De 
feestredenaar heelt zijne taak voortreffelijk opge
vat , en gaf aan allen rijke stof tot nadenken, 
zonder iemands kunstprincipen aan te vallen. 
Werd dat meer algemeen gedaan , er zou meer
der eenheid zijn op te merken, en met meer 
recht gesproken kunnen worden over «eendrach-
tigen zin," oharmonic' etc. etc. Zeer zeker 
zal de feestrede nog langen tijd zijn invloed 
doen gelden, en omdat deze is opgesteld en 
uitgesproken door een verdienstelijk man, die 
geen lid is en dus, om het zoo uit te drukken, 
buiten de Maatschappij staat, kan die rede van 
den heer Van Westrheene worden aangeroepen, 
waar de leden het noodig oordeelen. 

Het verslag bevat verder de uitslag der benoe
ming van twee bestuurders. De aftredende be
stuurder, P. J. Hamer, verkreeg 104 stemmen van 
de 110, de heer II. M . Tetar van Elven, M.G.zoon, 
104 van de 118, tegen den heer P. J. H. Cuijpers 
14 stemmen, (kol. 24). Voorts maakt het verslag 
melding van de «plechtige handeling" der prijs-
uitdeeling aan de heeren Colenbrander, Olie en 
Labots als bekroonden (kol. 25), terwijl op kolom 
20 eenige leden complimenten hebben gewisseld, 
en eene woordvoering is geboekstaafd tusschen de 
• III. Gosschalk, Godefroy als voorzitter en L j l i -
man als secretaris, die voor vervolg van tyd 
goede diensten kan bewijzen. Met bovenstaande 
mededeelingen en een even juist als krachtig 
afscheidswoord van den voorzitter, eindigt het 
verslag. Bijlage I is de staat der kas. Als bij
lage 11 komt het rapport der Commissie van be-
oordeeling over de prijsantwoorden voor, dat voor
namelijk waarde heelt voor de 12 heeren inzen
ders. Dat rapport schijnt ons even volledig als 
kalm en waardig. Bijlage III is het afgedaan 
voorstel der drie Loon-Coinmissarissen, benoemd in 
1800. Bijlage IV bevat de rede van den voor
zitter bij de opening der Tentoonstelling, gespro
ken den 7 Augustus 1807, waarin de spreker 
het doel en de verrichtingen der Maatschappy 
kort en bondig uiteen heeft gezet. 

Bijlage V is de catalogus der Tentoonstelling, 
vooral belangrijk voor hen, die deze teekeningen 
niet gezien hebben. Eene recapitulatie op kol. 97 
en verv. voorkomende, doet zien , dat niet min
der dan 1010 voorwerpen zijn ingezonden gewor-



den. Eene houtsnee der lokalen, waarin de ten 
toonstelling heeft plaats gehad, is een zeer aar
dig aandenken voor de bezoekers, die, naar wij 
van goeder hand vernemen, tot een getal van 
ruim 2000 zijn opgekomen. — 2000 dat is I !0 
belangstellende personen per dag. Het is ons 
moeielijk te zeggen , of dat genoeg, te yeel of 
tc weinig is. In ieder geval heeft het bestuur 
al het mogelijke gedaan. De toegang was op 
kaarten en gratis voor ieder. Wij vernamen dat 
deze tentoonstelling algemeen veel genoegen en 
nut had "opgeleverd. Men zag er bouwkunstige 
arbeid van 25 jaren. 

Als bijlage VI komt het museum-ontwerp van den 
heer Colenbrander op drie platen, met om
schrijving voor. Dat ontwerp heeft enkele goede 
elementen, vooral in het plan. De gevels zijn 
vreemd. De samenstelling van het koepeldak 
evenzoo. Men kan duidelijk zien, dat de ver 
vaardiger nog zwak is en zoekt, en hij iu zijne 
bouwvormen geen stelsel noch fermiteit heeft 
Hier en daar zijn geestige denkbeelden iu zijn 
werk verspreid, zonder dat deze het bijzondei 
voorrecht van karaktermatigheid hebben. 

Van kol. 105—144 wordt in het verslag een 
uittreksel gegeven van het verhandelde op de 14' 
algemeene bijeenkomst der leden van 8 Augustus 
1867. Dat deel van het verslag is niet het 
minst belangrijke; wij hebben dat met dc meeste 
belangstelling gelezen. De heer VV. N . Hose opent 
als altijd de rij der verhandelaars en sprekers 
met eene z<"ïr gemoedelijke voorlezing over dc 
vraag: »wat er in ons vaderland gedaan is en 
nog behoort gedaan te worden tot opwekking' van 
het kunstgevoel bij de meer- en minvermogenden"? 
Welk een belangrijk thema! Wij meenen, dat 
vooral openbaarheid nuttig en wenschelijk is, en 
vertrouwen, dat de Maatschappij, met al de mid 
delen die zij heeft, zich zal doen kennen. niet 
enkel in eene zaal voor hare leden , maar voor het 
publiek en ieder die wil . De afdeeling Zwolle 
heeft de vraag over den scholenbouw zeer ver
dienstelijk en gelukkig beantwoord. De kalmte ba
rer redeneering spore haar aan, op dezen inge
slagen weg voort te gaan. Alleen daardoor kan 
zij invloed en goeden naam bewaren; heftigheid 
jegens anderen zal iedereen wel afkeuren . tenzij 
die anderen dat verdienen. Over de vraag: In 
welke opzichten is de industrie aan de schoone 
bouwkunst al of niet bevorderlijk ? hebben de 
afdeeling Amsterdam , en de heeren Van Goor, 
Godefroy, Leliman, Vogel en anderen zich doen 
hooren, en eindelijk werd de 10' vraag, op de 
Maatschappij zelve betrekking hebbende, door den 
voorzitter benevens door den heer Doijer, die 
het ingezonden antwoord der afdeeling Zwolle 
terug verlangde, en den secretaris besproken. 
Deze bijeenkomst werd bijgewoond door 85 leden. 
Haar verslag sluit met den reeds besproken cata
logus der boekerij , en daarna met de feestrede 
van den heer Van Westrhcene. 

Wij hebben gemeend een zoo belangrijk ver
slag in dit weekblad te moeten bespreken, on
afgescheiden dat in vroegere nummers door den 
heer Redeker eenige korte mededeelingen om
trent de algemeene feestviering en het gespro
kene waren gedaan. Wij hebben de overtuiging 
dat velen der lezers , die geene leden der Maat
schappij zijn, zich bij haar zullen aansluiten, om 
door samenvloeiing van krachten en goeden wil 
het bestuur in de gelegenheid te stellen, de 
werkkring der Maatschappij, bij vermeerderde 
inkomsten te kunnen uitbreiden. 

In Nederland is het de eenigste Maatschappij, 
die zich op het bouwkunstig veld beweegt. 
Als wy' wisten dat het bestuur naar ons zou 
willen luisteren, dan zouden wij — , en wij 
zijn l i d , — wel wenschen, dat die eenigste 
Maatschappij Wat meer naar buiten werkte en 
haar gezag, waar het nuttig en noodig is, deed 
blijken. De zucht om alles te laten zooals het 
is , kenmerkt de goedaardigheid van het Ncder-
landsche volk , maar die zucht en dat uitstellen 
of afwachten heefl zijne grens. Als het bestuur 
namens een klein duizendtal leden zich bij stads-
oflandsregeeringen zelfs ongevraagd en onverwachts 
doet hooren , daar zal de invloed der Maatschappij 
verhoogd woideu. Het publiek zal haar leercn 
kennen, misschien uit een mond erkennen, en 
op die wijze zal de Maatschappij meer direct haar 
doel bereiken. Het bestrijden der onkunde , het 
verspreiden der bouwkunst en hare wetenschap 
moet zij zich eerder ti n doel stellen bij het pu
blick , als bij hare leden, want deze zullen de 
goede zaak niet gaan tegenstreven, tenzij zij alle 
geschiktheid missen, en de zoodanige leden 
kunnen wij, met de ledenlijst naast ons, niet 
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opnoemen. De een mag wat meer ontwikkeld en 
vatbaar voor indrukken zijn dan de ander, zij 
allen rekenen het zich tot eer en genoegen — 
evenals de schrijver — deel uit te maken van 
eene Maatschappij, die in stille deftigheid voort-
werkt , ten bate en tot bevordering eener 
kunst te werken, die aller aandacht meer eu 
meer verdient. 

Wij wenschen, dat de mededeeling van het 
bovenstaande aan velen der lezers van »De Op
merker," niet onaangenaam zal ziju geweest. 
Een verslag van 43 groote bladzijden druks, 
geïllustreerd met drie platen, en met de meeste 
zorg opgemaakt, verdient in bet openbaar te 
worden besproken, en door allen, die het reeds 
hebben goedgekeurd, of nog zullen lezen, met 
belangstelling te worden ontvangen. Wij voor 
ons danken het bestuur der Maatschappij voor 
de spoedige toezending van het verslag over 1800, 
uitgebracht door den secretaris Leliman, thans 
voorzitter en wachten zelfs niet klimmend onge
duld de later uit te geven boeken en platen 
der Maatschappij tot bevordering der Houwkunst, 
belangstellend af. 

31 Dec. '07. E. l i . 

Berichten en mededeelingen. 
D U I T E N L A N Ü. 

De heer tiaussmann is voornemens, ook de on
der Lodewijk XVI gebouwde, achter het Luxem
bourg gelegen beroemde Parijsehe sterrewacht te 
doen afbreken. Er bevindt zich daar veel open 
land, hetwelk met voordeel bebouwd en voor goe
den prijs verkocht kan worden, waardoor de pre
fect der Seine nieuwe geldmiddelen zal bekomen, 
om zijne plannen betrekkelijk het doortrekken van 
nieuwe straten, enz., te verwezenlijken. 

— De Moniteur behelst een overzicht van de 
prijzen, die tegenwoordig voor grond in de on
middellijke nabijheid der Parijsehe schouwburgen 
betaald worden. Men kan daaruit opmaken hoe 
verbazend, iu den laatsten tijd, de bouwterreinen 
daar ter stede over het algemeen in prijs gestegen 
zijn. In de nabijheid van het Theatre Francais 
en van het Palais Royal werden ter plaatse, waar 
do naar de nieuwe opera leidende Avenue Napo
leon zal worden doorgebroken, perceelen verkocht 
voor 1300, 1200, 1250, 1200 en 1150 Ir. per 
vierk. el. In de nabijheid van de nieuwe opera 
kost de vierk. el tusschen 1050 en 900 fr.; in 
de nabijheid van de nieuwe Vaudeville, tusschen 
de 1250 en 1000 fr. Nabij het klein Theatre 
des Variétés kost de vierk. el 450 fr . ; op den 
boulevard St.-Michel, nabij het Odéon, 526 fr. 

— Uit Sleeswijk wordt medegedeeld, dat de 
raming der kosten voor Int ontwerp van eene ha
ven tusschen het eiland Hom en het Sleeswijksche 
vasteland, benevens een daarbij behoorende spoor
weg naar Lugemklooste. en Tondern gereed is. 
De kosten voor het geheele project zijn begroot 
op 6,080,000 thalers, waarvan 1,600,000 tïialer 
voor den spoorweg. 

— Het centraal comité van den Duitschen 
schutters bond te Weenen, heeft eene prijsvraag 
uitgeschreven voor een ontwerp van eene schiet-
plaats met verdere gebouwen, op een daarvoor 
bestemd terrein. 

Men verlangt eene situatie van den geheelen 
aanleg, grondplan en doorsneden van ieder ge
bouw, het aanzicht der feestzaal, van den tempel, 
waar de prijzen worden uitgedeeld, van de bel
vedère en van het hoofdportaal. De gebouwen 
moeten van hout gemaakt worden. 

Het programma is aan het bureau van het 
comité tc verkrijgen, waar ook de ontwerpen 
moeten worden ingeleverd. Dc prijzen zijn 000, 
400 en 300 gulden in zilver. 

— De architecten-verceniging te Herlijn heeft 
eene mededinging onder de architecten geopend 
voor tafelliederen, welke bij het bal dier vereeni-
ging, op 6 Februari aanstaande, zullen dienen 
en de beoordeeling zal door het bal-comité, dat 
uit leden dier vereeniging is samengesteld , ge
schieden. 

B I N N E N L A N D . 

'8 Gravenhage . Dij koninklijk besluit van 28 
October 1807, n". 07 , is op het verzoek van de 
heeren C. T. Stork tc Oldenzaal en J. E. Stork 
te Hengelo, bewilliging verleend op de ontwerp
statuten van dc naamlooss vennootschap «llenge-
larsiie Bouwvereeniging, te vestigen te Hengelo. 

— By beschikking van den Minister van Kolo- j 

nién van den 20 Januari 1868, zijn L . P. Luyks, 
VV. A. Lamping en II. J. van Beek, gestold ter 
beschikking van den Gouverneur-Generaal van 
Nedcilniulsrh Indië. om te worden benoemd tot 
opzichter der derde klasse bij dim Waterstaat en 
de burgerlijke openbare werken daar te lande. 

— Op de begrooting van uitgaven voor den 
aanleg van staatsspoorwegen, dienst 1868, welke 
begrooting den 20 December door Z. M. den 
Koning bekrachtigd en den 7 Januari in de 
Staats-Courant geplaatst is , staan voor de vol
gende posten de daarnevens gestelde sommen uitge
trokken: aanknopen van materialen ƒ 1,577,000; 
kosten van de brug te Culenborg f 150,000; 
kosten van dc bruggen tusschen Dordrecht en 
Rotterdam ƒ 100,000; kosten van de brug te 
Zult .Bommel ƒ 7 4 8 , 0 0 0 ; kosten van de brug bij 
Creveepeur f 450,000; aanleg van den spoorweg 
van Arnhem tot Leeuwarden f 1^021,600 ; aan
leg van den spoorweg van Ruilingen tot de Han-
noversche grenzen /' 99,000; aanleg van den 
spoorweg van Groningen naar Meppol ƒ1 ,010,000; 
aanleg van den spoorweg van Zutfen tot de 
Pruisische grenzen / '31 ,000; aanleg van den 
spoorweg van Breda tot Helmond f 450,000; 
aanleg van den spoorweg van Maastricht tot 
Helmond ƒ 2 5 , 0 0 0 ; aanleg van den spoorweg van 
Roosendaal tot Vlissingen ƒ 2,833,000; aanleg 
van den spool 'weg van Utrecht tot Boxtel,/', 1264,700: 
aanleg van den spoorweg van Breda tot Rotterdam 
ƒ 5 8 , 5 0 0 ; aanleg van den spoorweg van Nieuwe-
diep tot Amsterdam ƒ800,000, kostenvan de over
brugging van het Hollandsen Diep f 1,300,000. 
Het totaal der begrooting is / 13,500,000. 

— Door het stormweder van den I8«n en 19™ j . l . 
zijn, naar wij vernemen, aan de werken op den 
Hoek van Holland geene schaden ontstaan. 

Voor zoo ver merkbaar is, zijn zelfs geene stort-
steenen verplaatst. 

— De benoemde surnumerair van den waterstaat 
C. J. Kool , wordt toegevoegd aan den inspecteur 
van den waterstaat in de 2' inspectie, en de 
benoemde surnumerair van den waterstaat A. N. 
van Munster, aan den ingenieur van den water
staat Van Opstall te Gorinchem. 

A r n h e m . Reeds vroeger vermeldden wij de 
goede ontvangst van de brochure van den heer 
Liernur en beloofden hierop nader terug te ko
men. Bij het doorbladeren van bet werk kwam 
het ons voor, dat het meer dan eene oppervlak
kige beschouwing verdiende, omdat het bij het 
eerste lezen zeer veel overeenkomst heeft met 
het systèrne Loiseau, toegepast door de maat
schappij La Prévoyante agricole in België — en aan 
de andere zijde. omdat wij in ons bezit hebben een 
werk. in Londen bij Longmans Green and C° in 
1807 uitgegeven, van Frederick Charles Krepp, 
opgedragen aan Z. K. H. Prins Hendrik der Ne
derlanden, alwaar in de voorrede gezegd wordt, 
dat het door Z. K. H. na rijpe overweging is 
aanbevolen ter invoering in het groothertogdom 
Luxemburg, en waar verder op eene welbekende 
zaak wordt gewezen, dat het gemeentebestuur van 
's Gravenhage, na kapitein Liernurs systema 
door eene commissie te hebben doen onderzoe
ken , besloten heeft daarmede practische proe
ven, voor gemeenterekening, te nemen. Wij hech
ten zeer groote waarde aan dat rapport van de 
commissie van onderzoek te's Gravenhage, omdat 
wij daarin al dadelijk zullen zien welk onder
scheid er tusschen het systema Loiseau en Lier-
uur bestaat en welke voordeden deze boven den 
anderen heeft, om de steden van de vuil water-
loozingen op de grachten te verlossen. 

Voorloopig, moeten wij verklaren, iedere maat
schappij toe te juichen, die, evenals la Société la 
Prévoyancc agricole in België - z i c h zelve helpt 
en den gemeentebesturen een zeker inkomen ver
zekert . zooals bijv. te Namen van 1 frank per kub. 
e l , daar de algemeene neiging der gemeente
besturen in Nederland thans is tegen alle uit
gaven, bewijze daarvoor het oneindig tal com
mission, welke benoemd worden, om alle tijdens 
het ongelukkige jaar 1806 en vroeger voorgestelde 
rioolplannen te doen onderzoeken met het ontwy-
felbarc doel, om de zaak ad calendas greacas te 
verschuiven. 

Zal men wijders verbetering van het rioolwezen 
in Nederland met grond verwachten, dan zal het 
moeten zijn door particuliere ondernemingen, die 
zeer zeker veel deelnemers moeten lokken, bij 
eene verzekering dat zij, boven dc 5"/„ van hun 
geld, de zekerheid hebben van eene jaarlijksche 
overwinst. 

Wij hopen dus, na het ontvangen van de ge
vraagde inlichtingen , het plan uit een oogpunt van 

uitvoerbaarheid en verbetering van den gezond
heidstoestand der steden te beschouwen, ons ont
houdende van de waardeberekening der meststof
fen, als behoorende minder tot onze bevoegdheid. 

— Wij vermelden met genoegen de uitgave van 
een werkje, getiteld: de Wuterhijschmolens, een
voudig toegelicht door J. II. II vau Roijen, dezer 
dagen in het licht verschenen bij de boekhan
delaars J. Noorduijti & Zoon te Gorinchein; wij 
kunnen dc lezing daarvan aanraden aan allen, 
die omtrent deze eenvoudige en doelmatige con
structie iets naders wenschen te weten. Dit werkje 
is gevolgd door verscheidene attesten van polder
besturen en andere corporation, die met dezen 
waterhijschnioicn, volgens het geoctrooieerde sys
teem van den heer II. Overinars Jr . , hebben 
kennis gemaakt. 

— Dezer dagen namen wij kennis van de 6rt" 
of laatste aflevering van het werk getiteld: Uzer 
en Staal. Eene beschrijving van de wijzen, waarop 
men ijzer en staal wint uit de ertsen , zuivert en 
verwerkt, met aanwijzingen voor het keuren en 
beoordeelcn van het metaal in ruwen of bewerkten 
toestand, door B. .1. Tideman, Hoofdingenieur dei 
Marine, Ridder der orde van de Eikenkroon. 
Schoonhoven, S. E. van Nooten. 1867. 

Bij het verschijnen der eerste allevering maak 
ten wij van dit werk reeds niet een enkel woord 
melding (zie Opmerker 1807, bladz. 23) en wij 
leggen nu niet genoegen de verklaring al', dat 
het ten volle beantwoordt aan den gunstigen in
druk, die de eerste allevering reeds dadelijk op 
ons had gemaakt. 

B r i e l l e . Naar men verneemt, zal de betrek
king van gemeente-architect alhier eerlang komen 
te vaceren, door de benoeming van den tegen-
woordigen titularis tot eene andere betrekking. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
afdeel ing A m s t e r d a m . 

Den lÜ J e ° Januari j . I. hield deze afdeeling hare 
gewone vergadering, waarin het vervolg der kunst
beschouwing door den heer C. Wiegand werd 
gegeven, zijnde photographiën van de voornaamste 
bouwwerken te Venetië, nadat de voorzitter de 
aanwezigen met den aanvang van dit jaar luid 
begroet. 

Daar de heeren G. II. Kuiper en .1. Smit als 
bestuurders moesten aftreden, bleek na de gehou
dens stemming, dat laatstgenoemde was herkozen, 
terwijl in plaats van deu heer Kuiper, de heer 
De Haan werd benoemd. 

De concept-bouwverordening door het gemeente 
bestuur in eene der eerstvolgende raadsvergade
ringen ter behandeling voorgedragen, gaf aan
leiding tot het besluit om eene commissie tc 
benoemen , die hiervan aan de afdeeling pread
vies zou uitbrengen. 

Na het bespreken van verschillende zaken, 
werd de vergadering gesloten. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de. [ledacteur. 
Menige kolom, der verschenen Opmerken, werd 

gevuld met beschouwingen over het beheer der 
Rijksgebouwen; veel, zeer veel is over die aange
legenheid reeds geschreven ; maar is alles , dat 
dienaangaande gezegd is, juist en onpartijdig te 
noemen ! — wij betwijfelen dit zeer. 

Steeds gewoon ons te onthouden van, veelal 
zonder vrucht, heen en weer gevoerde polemiek, 
vonden wij toch in het stuk over de bewuste zaak, 
opgenomen in den Opmerker N" . i8 van 1807, 
als het ware een prikkel, om ook een woordje 
daarover in het midden te brengen. 

Niet om het wenschelijke of onwenschelijke 
der regeling aan te ioonen; niet om het voor-
of tegen uit te spreken; nog veel minder om de 
af- of goedkeuring te schenken, schrijven wij 
deze regelen; tlat alles behoort aan beter oordeel 
en beslissing van meer ontwikkelde personen ; 
maar wij schrijven ze enkel neder, om te trach
ten te doen uitkomen, dat: 

1°. Wat de zinsnede iu het aangehaalde stuk 
betreft, 

»De Minister acht den Waterstaat dus niet 
geschikt of bekwaam, om nieuwe ontwer
pen van rijksgebouwen te leveren, zelfs niet 
om ingrijpende veranderingen, van bestaande 
gebouwen, te bewerkstelligen." 

deze, naar het ons voorkomt, op zijn minst verre 
overdreven is te noemen ; ja wij vinden dien zin , 
als afgeleid uit het aangehaalde antwoord van 
Z. E. den Minister vau Binnenlandschc zaken aan 
de Tweede Kamer, niet zeer vleiend, zelfs verne-
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derend voor den Waterstaat; gelukkig dat op de 
vraag »is de opvatting juist?" naar we vertrou
wen, het antwoord ontkennend kan zijn; ware 
dit anders, voorzeker, en wel te recht, zou 
Z. Exc. en andere bevoegden reeds lang op het 
onvolledige gewezen en op verbetering aange
drongen hebben: 

2". Wat betreft de vraag: «waar zouden dc 
heeren van den Waterstaat de bouwkunst 
geleerd hebben ?" 

Die vraag is voor een uitgebreid antwoord 
vatbaar ; we willen ons enkel tot de uiting be
palen , dat een aantal Waterstaats-ambtenaren, 
bouwkundige kennis hebben opgedaan, in hunne 
jeugd, bij theoretische en practische bouwwerken 
en nog neer en degelijker, geleerd door onder
vinding, bij de onder hun toezicht gestelde ge
bouwen , die (zooals ook bij de spoorweggebouwen 
getoond wordt) aan het beoogde doel, ook wat 
bouwtrant en sterkte betreft, beantwoorden. 

3-. De zegswijze: «Wij berinneren on^ niet, 
ooit een ingenieur van deu Waterstaat aan 
het ontwerpen van gebouwen te hebben ge
zien, tenzij hel was als uitspanning" — komt 

ons vreemd voor; menig ingenieur, ook menig 
opzichter levert ontwerpen , die uitgevoerd zijnde, 
blijken geven van des ontwerpers goede bouw
kundige kennis. 

Over het verdere, in genoemd stuk voorkomende, 
willen we niet uitweiden, doch alvorens deze be
schouwingen te eindigen, moeten wij ten slotte, 
aangaande het gezegde : «alles wat gebouw is , 
moet uit den koker van de architecten komen" — 
doen opmerken, dat wij in zekeren zin met die 
uitdrukking instemmen, maar betwijfelen het. 
of de vraag: «zijn de, veelal zoogenaamde, ar
chitecten wel beter op de hoogte, dan de steeds 
met het toezicht der liijksgebouwen belaste amb
tenaren?" wel bevestigend kan worden beantwoord; 
en hoewel gaarne hulde brengende aan heeren 
architecten, die blijken gaven van hun talent, 
mogen wij toch ook niet verzwijgen, dat onder 
die zoogenaamde architecten velen worden aan
getroffen , wien iu werkelijkheid wel de vraag mag 
worden voorgelegd: waar zouden die heeren ar
chitecten hunne bouwkundige studie opgedaan 
hebben? bij professors, aan deze of gene buiten-
landsche academie? — j a ! — hunne uitvoerin
gen tooncn menigmaal nauwelijks dc kennis bij 
een of ander timmermans- of metselaarsbaasje ver
kregen. 

Doch, hoe dit ook zy, wij vermeencn, dat 
de ambtenaren van den Waterstaat, — waar dan 
ook de bouwkunst geleerd, — volstrekt geen ro
den geven, om het Buitenland ook weder in deze 
na te apen; immers de Rijksgebouwen moeten 
zich kenmerken door doelmatigheid, gepaard met 
soliditeit eu gematigde netheid — en voldoen 
zij daar niet aan ? — of moeten ze daarenboven 
versierd zijn met dc orde de luxe? — dan voor
zeker j a ! zouden meer deskundige, degelijk in 
de architectuur geoefende mannen aan het roer 
moeten staan. 

A . , 18 December 1867. 
Hiermede heb ik de eer met achting te zijn , 

UEd. Dw. Dienaar, 
LOEFF. 

•JtF~ De opneming van dit stuk heeft alleen op 
herhaald en dringend verzoek van den inzender 
en om vermoeden van partijdigheid te voorko
men , plaats, daar de redactie van meening was, 
voor het veelbesproken punt, van het beheer der 
landsgebouwen, geene meerdere ruimte van haar 
blad beschikbaar tc mogen stellen. 

DE HOFPMANNSCHK O V E N VOOR H E T B A K K E N 
V A N M E T S E L S T E E N E N . 

Mijnheer de Uednctear ! 
Met onverdeeld genoegen namen ile ondurgctcckcnden ken

nis vun het opstel under bovciistauuden titel, voorkomende in 
De Opmerker Nu. 51 en 52 vim deu tweeden jnurgaug, en 
gevoelen zij zich dientengevolge sen den heer D. G. verplicht 
Uem dnurvuor bunnen wi-luieeuenden dunk tc betuigen. 

Zy veroorloven zich echter eenige ophelderiugeu te geven 
Omtrent het een eu under dut vult deu llollmull,cheu oven ge
zegd wurdt, en alleen dienen kan ter verbetering van het 
iu die Nos. iiiedegedteldc, hetwelk zij hopen, dut de heer 
D. ii. hun niet tt-u kwade zul duiden, unugezieu zij zich 
daartoe geroepen iieliteu , als vertegenwoordigers van den heer 
Pried, llulliiiuiin. 

Eerstens verineeiii-ii zij te doeu opmerken, dut men Uit 
het verkrijgeii vau teekeningen op maat, zich slechts tot de 
ouder^eti-ekeliden behoeft te wenden, welke teekeningen 
echter tien worden opgemaakt wauneer tot de aanschaffing 
eu het maken vuil eeu' Hiugoveu besloten i s , en geheel 
af liiinkelijk is vim het auntal eu de mnat der steenen ilie 
men begeert, teiwijl de ovens door de oudergeteekenden 
•elven worden vervaardigd. 

Wat de samenstelling der muruu aangaat, zij opgemerkt, 
dut lü de biuueu- zoowel als de buitenmuren vau gewone 
steenen gemetseld worden, en alieeu voor kali- eu cement

ovens worden dc voeringen der binnenmuren uit vuurvaste 
steenen vervaardigd. 

Wel is waar plaatst men liever den oren op ecu hoog ge
legen drogen grond, maar is zulks cchtur geen vereischte, 
daar men altijd eene isolatie onder deu oven moet aanbren
gen , ten einde den oveu tc verzwaren voor dc uit de a-irde 
opstijgende duiupeu, welke isolatie gewoonlijk in Duitsehland 
verkregen wordt door eene laag anjthalt-platen onder liet 
metselwerk vau deu uveu, uf wel gelijk iu Engelaud aange
wend wordt, eene isulutie duor middel vau door steenen ge
vormde banken of huofdjes, op welke laatste wijze vau iso
late men echter in Nederland meer vertrouwen heeft. 

Dc gegevene afbeelding van den ringoveu iu No. 51 van 
De Opmerker, is slechts als eene figuurlijke tc beschouwen; 
wij hebben slechts deze opmerking tc inakeu, dat de daarin 
afgebeelde kanaleu « (de rookkanalen! eene uitmonding zuu-
deu hebben iu de vloeren vau dc nfdeeliiigcu, wnunu de 
steenen gebakken en opgestapeld worden. welke uitmonding 
niet in de vloeren , maar in de rechtslandtmttren plaats 
heeft. 

Ook ouitrcut de opgave van kosten voor bet opriehteu van 
cellen ringoven, dieut t wordeu opgemerkt, dat deze op-
gave niet kan dieucn als basis voor kostenberekening tot 
het bouwen van oenen ring-oven iu Nederlaud, omdat de 
boiiwiuuti-rialeu en nrbeidsiooucn duurder dau elders zijn, 
eu wij hiur met meerdere locale omstandigheden te kampen 
ii 'hl.in , terwijl bovcudien den uitviudur schadeloos gesteld 
moet wordeu vuor het gebruik naken zijner uitvinding. 

Ten blijke dat deze zaak de attentie vuil II.H. steenbak
kers reeds heeft getrokken, knu dienen, dut wij met eenigen 
daarvan iu onderhandeling zijn tot het houwen vau ccueu 
lloH'iiiuiinschcu Ring-oveu. 

Steeds ziju w.j gaarne bereid om aan eeu ieder, die iu de 
lloll'iiiaiiiischc ovens helaug stelt, die inlichtingen te verschaf
fen , welke strekken kuuiieu, om deze methode iu Nederland 
ingang te dom vinden. 

Eer wij dezen eindigeu, vragen wij aan den heer D. G. 
verseliooning voor de opmerkingen, die wij omtrent deu Ring
oven iu het mi.I I- a hebben geurncht, cu zullen wij gaarne 
aau ZKd. die verdere iulichtingeu vei-sehalfeu , welke hij om
trent de inrichting eu exploitatie zoude verlangeu. 

Ontvang, mijnheer de Redacteur, onzen wchneeueudeu 
dank voor de plaatsing van het bovenstaande, eu hebben 
de eer te ziju, 

VEd. Dw. Dienaren. 
l ' I E T E K S E N & C». 

Vlamingstraat No. 28 's Hage. 
Uitsluitende Agenten cu vervaardigers van 

Riug-ovcns van den heer Fried. Hod'inanu, 
Ingenieur te Berlijn. Kesselstrasse 7. 

'* Huge. 

V o o r s t e l v a n professor Bohns t ed t o v e r 
het u i t s c h r i j v e n v a n pr i j svragen . Bij open
bare mededinging voor groote bouwwerken hebben 
de overwinnaars, iu den regel, behalve den ge
woonlijk laag gestelden prijs en de bekendmaking 
van hunnen naam, niets geene verdere voldoening, 
daar hunne ontwerpen hoogst zelden zonder ver
anderingen worden uitgevoerd; de overige mede
dingers gaan geheel ongetroost weg, daar zij 
hunne ontwerpen , welke voor een bepaald ge
val geprojecteerd zijn, nimmer kunnen gebrui
ken. Wanneer, niettegenstaande dat alles, de 
architecten medewerken, is dit uit liefde voor de 
kunst en de lust om te scheppen , en het is de 
wensch dan ook van eiken medewerker om tot ver
dei e bekwaming de ontwerpen der mededingers te 
leeren kennen en niet het zijne te vergelijken. 

Om deze redenen stelt professor Bohnstedt 
voor, dat de prijsuitschrijvers, als een klein be
wijs van dank voor de medewerking, kopieën 
van h.;t bekroonde ontwerp aan alle mededin
gers uitreiken. 

H o o g o v e n s l a k k e n to t s t r aa tp l ave i se l . 
Volgens den i Moniteur des interets matériels" zijn 
de hoogovenslakken buitengewoon geschikt tot 
straatplaveisel. De slakken worden, zóó uit den 
hoogoven, in den vorm van groote blokken gego
ten , waarna uien ze langzaam laat afkoelen. Een 
groot voordeel in dit plaveisel is dat het in het 
geheel niet glad wordt, zoodat verscheidene Bel
gische smederijen begonnen zijn om van de slak
ken, op deze wijze, partij te trekken. 

H e t geb ru ik m a k e n v a n de e l ec t r i c i t e i t . 
Dc werktuigkundige Riihmkorll heelt te Parys 
den groeten prijs van 50000 franken behaald voor 
het inzenden van electrische toestellen. Het on
langs, over deze prijstoewijzing, door Dun,as uit-
gegevene geschrift, toont de jongste vooruitgang 
iu het gebruik maken van de electriciteit aan. 

Wij willen hier alleen vermelden, dat op dit 
oogenblik de mechanische arbeid, welke door elec
triciteit wordt voortgebracht, 20 a 30 maal duur
der is dan die, welke door eene stoommachine 
wordt verkregen. 

Correspondentie. 
De Redactie ziet zich verplicht weder verschil

lende stukken , waarvan de plaatsing is toegezegd, 
tot nader te laten liggen. 

De brief uit de hoofdstad zal in het volgend 
nummer worden opgenomen. 

Aau het verzoek van veen abonné" zal voldaan 
worden. 



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

M a a n d a g , Tl J a n . 

H a f e , ten t l ' / ? "re. nnn het prov. bestuur: de leve
ring vnn steenkolen in 18(18 voor dc dienst vnn: lo . het 
Zederikk.inn.-il nan den stoomwater mol cu n<iu den Arkclschcn 
dom; 2o. den stoomwnterinolen binnen den beneden mond 
van het Stcenenhocksche knnnal, behoorende tot de verbe-
teringswerken der Linge . in Zuid-Holland; en .'ïo. dc atoom-
bagger van r tuigen op de Merwede en Killen, in Noord-Hrn-
bnnt en Zuid-Holland. 

' s l l n g e , ten 12 ure. aan het ministerie vnn binncnl. zn-
ken: het spannen en ophangen vnn twee draden ann de be
staande telegrnnfpalen van Amsterdam over Hilversum, Amers
foort, Hoevelaken, het Loo en Zntfcn iiiinr Hengelo; in vier 
perceeleu. 

niiisflftgr , '£H J a n . 
I l e rve ld , ten 12 ure, ten huize van .1. Frcuts: het vcr-

grooten van liet schoolgebouw aldaar. 
Itomlerilaff , 3 0 J a n . 

Kottoritsim . tfn 12 ure, in een der lokalen van liet 
Entrepot op de voormalige Marinewerf: het maken van ver
schillende gebouwen en daaraan verbonden werken, ten dien
ste van 's rijks rechten tc Ifanswccrt, provincie Zcelaud. 

Vr i jdag . 31 J a n . 
'» H e r l Offcnbosi h . ten t O 1 u r e , tan het prov. be

stuur: het maken der nardebnnn en kunstwerken , met liet 
deels bcgiinden, deels met klinkers bestraten van den weg 
van Oss nnnr het Groote Mnasvccr onder Oijen, ter geza
menlijke lengte van 7700 el. 

Xumanndorp , ten 11 ure, in de herberg het Wapen 
vnn Cromstrijcn: het hegrindeu \nn deu Zeedijk vnn den 
Nunianspolder, eeu gedeelte dijk van den polder dc Nieuwe 
KK in, eenige gedeelten van wegen in den Numnnspolder cu 
eeu gedeelte dijk vau den polder Groot Cromstrijen, ter ge
zamenlijke lengte van 15,000 ellen, een en ander gelegen bin
nen de gemeenten Numansdorp, Strijen en Zuid-Hcijcrland. 

A r n h e m , ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het onder
houden van en het doen van eenige herstellingen en vernieu
wingen nan het rijksgebouw der in-en uitgaande rechten aan 
de Pruissischc grenzen te Babberioh, vau 1 Jan. 1808 tot en 
met 31 Dcc. 1870. 

's l l a g e . ten 11 ure, in dc Stads-herberg: het maken 
van schuttingen bij de Oranje-kazerne. 

Voorgenoten , ten 1 ure, ten huize van deu heer W. C, 
Biben: het afbreken der oude en het bouwen eener nieuwe 
kerk voor dc hervormde gemeente aldaar. 

Za te rdag , 1 F c b r . 
A r n h e m , ten 2 ure, iu het kofïijhuis de Harmonie: het 

bouwen vau ecu woonhuis met koetshuis en stalling ann deu 
Utrechtschen weg. 

M a a n d a g , 3 Fehr . 
A r n h e m , ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het meest 

noodzakelijke onderhoud van de bij dc provincie in onder-
boud zijnde kunstwerken op de rivier dc Berkel, gedurende 
het jaar 1868, in twee perceeleu en in massa. 

D o r d r e c h t , ten 12 ure, ten raadhuize: het bouwen van 
de fundcriugen, den gemetseld en romp en de met riet ge
dekte kap voor ten pompinoJen , te stellen op den Wcst-
Merwcdepolder (vroeger genaamd dc Polders Schram , van 
Wijngaarden en dc Kcrkepolder) gelegen langs den Bicsbosch, 
onder de gemeente Dordrecht. 

Uli iHdag 4 Febr . 
R o t t e r d a m , ten 12 ure, in het Gcmcenclandshuis: de 

leverantie van 1500 elzen heipalen voor de Maas- en Scherm-
hoofden. 

Woensdag , S F c b r . 
A r n h e m , ten 12 ure, ten raadhuize: het reinigen cn 

schoonhouden van dc gemeente voor den tijd van 3 of 6 
jaren, in tc gaan 1 Juli 1808. 

D o n d e r d a g , ft Fehr . 
A m s t e r d a m , ten 12 ure, aan het lokaal der Nederl. 

Handelmaatschappij: dc levering in 46 perceeleu van: Di
verse spaden, schoppen , enz.; diverse trom behoeften ; 500 
stuks ijzeren vlampijpen; 50,000 stuks wassehijvcn; malen 
cn gewigteu; 24 stuks blaasbalgen; ijzerwerken voor de 
stoom baggermolens; 6 stuks scheepskombuizen; 6 stuks 
Bchcepssiuederijcn; gereedschappen tot ambachten, enz.; di
verse ijzerwnrcu ; escozijnsche vloertegels eu dekzerken; brnud-
spuiten met toebchooren; heiblokken cn ranimclsehijven ; di
vers glaswerk; diverse benoodigdheden, als: baud, lainpcn-
kousjes, kalmink, enz.; 80 stuks lampen; 116 stuks bollan-
taarns; 650 stuks slocpsricincu en sloepshoosvnten; diverse 
ijzerwaren (hang- en sluitwerk); divers koperwerk ; 2000stuks 
gordclplnteu en granaten tot idem; 1000 vel pateutvilt; 3,500,000 
stuks hardgrauwe wanhnoppen ; diverse telegraaf behoeften ; 
1760 Ned. kau lijn- en patentolie; diverse benoodigdheden, 
als: kleereukloppers, kiioopenscharen, knipmessen, euz; di
verse bouwmaterialen; diverse houtwaren. 

Z a t e r d a g , ft Febr . 
Ut ree l i l , ten 1 ure, teu stadliuizc: het bouwen van een 

ziekenhuis met bijhehoorende werken voor dc gemeente aan 
den Tolsteegsingel aldaar. 

U t r e c h t , teu 1 ure, ten stadliuizc: het afgraven en be
straten van een gedeelte van den Tolsteegsingel, benevens 
het aanleggen van een trottoir met riolering, aldaar. 

Maandag , 10 F c b r . 
Dordrecht , ten 12 ure, teu raadhuize: het maken van 

een houten plankier op het Steenen hoofd, toebehooeendc aan 
de gemeente Dordrecht en gelegen iu de rivier de Oude Maas 
nan <k-u \\ al te Zwijndreeht, om tc dienen tot aau legplaats voor 
de ttifliwr , vervulling der veerdienst, in de vaart te brengen 
stoomboot. 

V l t s i l n g e n , ten 2 ure , ten raadhuize dc levering van 
40.000 ttuks Feluikeieu. 

D o n d e r d a g . 13 Febr . 
't l l a g e , teu 12 ure, aan het u.iuisterie van binnenland-

sche zaken: het maken vnn de pijler» der brug over het 
Hollandsen Diep bij Moerdijk. 

Dinsdag . Ift F c b r . 
'a H a g e , ten 12 ure , aan het hoofdbureau der maat

schappij tot exploitatie van staatsspoorwegen: het makeu van 
eene vergrootiug aan het hoofdgebouw op het station te 
Leeuwarden , ten behoeve van deu sjworweg van Arnhem 
naar Leeuwarden. 

Donderdag , 20 Febr. 
I J a e n d t j k e , ten 11 ure, ten raadhuize: het maken cn 

van eenige straten eu riolen iu de kom dier ge-
met bijlevering vau dc daartoe benoodigdc inntc-

Inandc iu ongeveer 106,000 straatkeien enz. 

A f l o o p v a n aanbes tedingen. 
N a a l d w i j k , 1 4 Jan.: het bouwen eener R. C, kerk en 

toren. Ingekomen 24 biljetten, wnnrvan het hoogste was 
dat van den heer W. J . Schaap, voor 75.000, terwijl dc 
laagste inschrijver, dc heer J . Franke, te Naaldwijk, voor-
loopig aannemer is geworden voor f 58,900. 

R u l n c r w - o l d , Ift Jan.: het maken van de aardebaan 
cn het bestraten vau den Ruinerwol.Uehcn straatweg naar 
het Roognt, gemeente de Wijk, langs d<- Bocrstceg cu den 
lirockhuizingerdijk. De langste inschrijver wa* II. Win
ters , te Vollenhove, voor ƒ 18,400 wien het werk is 
gegund. 

Z w o l l e . I J Jan.: het onderhond der kunstwerken, ge
bouwen euz. der Dcdringvaart en hare zijtakken . gedurende 
1868. Aannemer de heer J . Beuker Jr., te Zwartsluis, vuor 

ƒ 10,900. 
A r n h e m , 17 Jan.: het onderhonden van de begrinde 

groote wegen in de provincie Gelderland, gedurende vier 
jaren, ingaande met den dag der goedkenring van de a 
besteding, cn eindigende den Sisten December 1871 . in 5 
perceeleu. Minste inschrijvers: 

le perceel II. VV. Jansen,teHnfcseu. voor f"000, 
2c „ O J . Groot, ,. St Anne (Nijmegen) ., "„2600. 
3c „ l \ J . Hlocin, ,, Weurt, , . , .2700. 
4e „ W. Paanw, ,. Lohith . „ „2600, 
5e ,. B. A . Wiegering,,, Groenlo, „ „4600. 
Het onderhouden van dc bestrate groote wenen in dc provincie 

Gelderland, geduni.de vier jaren, ingaande met den da-.'der 
goedkeuring van dc aanbesteding en eindigende den 31sten 
December 1871, in 14 perceeleu. Mn-te in-ehrijvers; 

lc perceel W. de Bruin, te Vaassen, voor f 7450, 
2e „ H . van JJanren, „ Apeldoorn, „ „ :>700. 
3c „ G. H . Itcijmer, „ Herwen, ,. ,. 5700. 
4c „ J . Terwiudt. „ Arnhem, ,, „ 4200. 
Bc „ idem „ idem „ ,. 9400. 
6e „ B . A . Wiegt rink, „ Groenlo, „ „ 5400. 
7e „ W. dc Bruin, „ Vaassen , „ „ 8000. 
8e „ A. W. Lcmink, „ Arnhem, „ „ 8200. 
9e ,. W. Arntz, „ Milliiicen 16200. 

10c ,. J . Terwindt, „ A r n h e m . „ „ 8600. 
Ue „ M . J . Nales, „ Groenlo, „ „ 16700. 
12e „ W. dc Bruin . „ Vaassen 8800. 
13c „ J . Terwindt, „ Arnhem 12900. 
14c „ G. II. Keijiner, .. Herwen, „ „ 2400, 
*s l l a g e . 20 Jan.: het onderbond van het gebouw van 

de Rijks hoogcre burgerschool te Gouda , te rekenen van 
den dag der goedkeuring van dc aanbesteding tot cn met 
den 81 December 1868. Daarvoor waren 7 biljetten van 
inschrijving ingekomen, eu was dc minste inschrijving die 
van den heer J . A. W. van Kluiven, tc Gouda, voor/' . '41. 

V e n l o , 20 Jan.: het aanleggen van een nieuwen wei; 
door dc vestingwerken aan de Kculschc poort alhier. Aan
nemer dc heer van Gastel, te Venlo, voor /' 8500. 

L e l d e n , 20 Jan.: bij de lieden middag op liet raadhuis 
alhier gehouden aanbesteding wa» dc minste inschrijver voor 
het dagelijkschc onderhoud van eenige openbare gebouwen 
enz. B. L . van Krkel, voor ƒ 1700; liet dagelijkschc onder
houd der gehouwen cu het meublement der openbare scho
len, P . vnn Ri jn , voor ƒ 910; voor de leverantie van hout
waren , T). Vrc-burg, Voor ƒ 411.22; spijkers cn klein 
ijzerwerk, Romhurg, voor ƒ 2 4 8 , 9 9 ; verfwaren cn glas, 
Liefrinek, voor ƒ 4:J4,87; wagens, L. vnn Diest, te Koude
kerk, voor ƒ «3,60; be/.euimnkiTswerk , Fontein, voer ƒ 185; 
voor het leveren van rivierzond eu grint, D. van Leeuwen, 
het rivierzand a ƒ 2 per vierk. e l , het grint i» ƒ 3 per 
vierk. e l ; cn voor het maken,van de 16 stuks schooltafels, 
L . van Diest, tc Koudekerk, voor ƒ 440. Aan al deze 
minste inschrijvers is het werk gegund. 

Advertentiën. 
Het Gemeente-Bestuur van BERGEN OP ZOOM 

vraagt een G E M E E N T E A E C H I T E K T tevens 
L e e r a a r i n he t r eg t l i j n ig en b o u w k u n d i g 
T e e k e n e n aan dc gemeente Teekenschonl, voor
zien van de vereischtc akte volgens de wet op 
het middelbaar onderwijs, Natuur- en Werktuig
kundige kennis dient .ot aanbeveling. Op eene 
jaarwedde van ƒ 1 2 0 0 , met aandeel in de School
gelden. 

Vóór den 1 Maait 1808 bij vrachtvrije brie
ven , met overlegging der wettelijke bewijzen van 
bekwaamheid en goed zedelijk gedrag, zich aan 
tc melden bij den heer Burgemeester der ge
meente. 

D E C O M M I S S I E , 
S^KF* belast mei de regeling der vernieuwing 
van ' T MONUMENT te lleiligcrlec, hij gelegen
h e i d der v i e r i n g v a n 't derde eeuwfeest 
der daar iu 1568 behaalde overwinning, en ter 
gedachtenis van het sneuvelen van Graaf ADOLF 
V A N N A S S A U , looft ui t , eene som van 

HONDERD EN VIJFTIG GULDEN 
v o o r 't best gekeurde o n t w e r p , me t be
stek en begroo t ing v a n k o s t e n v a n zoo
d a n i g M o n u m e n t . de som van ƒ 7000 niet 
te boven gaande, en te plaatsen op de hoogte 
in ' t O p e n V e l d , waar thans het v e r o u d e r d e 
gedenkteeken staat. 

Vóór den 1'"" Maart eerstkomende moet het 
plan aan den eerst ondergeteekende franco te 
Groningen worden ingezonden, voorzien van een 
kennelijk teeken, en met een verzegeld 
briefje, bevattende den NAAM van den Ont
werper. 

Namens de Commissie: 
L E W E Q U I N T U S , President. 
H . B O U M A N , Secretaris. 

I BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN D0R-
! DRECIIT, brengen bij deze ter kennisse van de 
: belanghebbenden, dat op Maandag den 3 Fe

bruari) aanstaande, des middags ten Twaalf ure, 
j ten Raadhuize der Gemeente zal plaats hebben 

de AANBESTEDING van : 
H e t B O U W E N v a n de F u n d e r i n g e n , d e n 

gemetse lden R o m p e n de m e t R i e t 
gedekte K a p v o o r een P o m p m o l e n , te 
s t e l l en op d e n W e s t - M e r w e d e p o l d e r 
(vroeger genaamd de P o l d e r s S c h r a m , 
v a n W i j n g a a r d e n en de K e r k e p o l d e r ) 
gelegen langs d e n B i e s b o s c h , onder 
de Gemeen te D o r d r e c h t . 

liet Bestek ligt reeds he 
bureau der Geineentewerkc 
verkrijgen zijn op de Sc 
Janunrij a. s.. legen betal 
wijl tot de aanwijzing iu I 
28 Januari), des voorniidd 
het Veer aan deu liiedijk e 
trekken , ten einde de gegi 
beid te stellen de plaats 
molen bestemd, op te nem 

DORDRECHT, 15 January' 
Burgemeester en Well 

De Secretaris, 
P. VAX DEN BRANOELER. 

den ter lezing aan het 
n ; en zal gedrukt te 
icretarie, na den 21 
ing van 50 Cts., ter-
>co, op Dingsdag den 
ags ten Elf ure, van 
•en Stoomboot zal ver-
idigdcn in de gelegen-
tot stichting van den 

en. 
1808. 

louders van Dordrecht, 
De Burgemeester, 

DE RAADT. 

zoo 
en 

esteld 
in-

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente Utrecht zijn voornemens, op Zaturdag, 8 
February' 1868, des namiddags ten éér. ure, 
ten Stadliuizc in het openbaar aan tc besteden :' 

H e t b o u w e n v a n een Z i e k e n h u i s met 
b i jhoorende w e r k e n v o o r genoemde 
Gemeen te a a n d e n To l s t eegs inge l , te 
U t r e c h t . 

Het bestek en de teekeningen zullen ter be-
zigtiging liggen aan het bureau der Gemeente
werken achter Klarenburg en is aldaar , zi 
mede ten Stadhuize en bij de Boekhandelan 
V A N TERVEEN' KN ZOON, verkrijgbaar geste 
tegen betaling ƒ15 — per exemplaar, met i 
begrip der teekeningen. 

Utrecht, 14 January 1808. 

De Secretaris der gemeente Utrecht, 
W. H. DE W A T T E V I L L E . 

A A NÏËiTYlDT¥G7 
Op Zaturdag 1 February 1808, des namiddags 

ten 2 ure, zal in de Verkoopzaal van het Kof-
fijhuis: »de Harmonie" te Arnhem, bij enkele 
inschrijving worden aanbesteed: 

H e t b o u w e n v a n een W O O N H U I S 
met K O E T S H U I S en S T A L L I N G aan 
d e n U t r e c h t s c h e n W e g te A r n h e m . 

Bestekken zijn tegen betaling van 20 cents ter 
Boek- cn Courantdrukkerij van den heer THIEME 
te Arnhem en inlichtingen op franco aanvrage 
bij de Architecten VAN GENDT aldaar te be
komen. 

Te Amsterdam ligt in lading naar 
K I T A V I 4 en N O K » A H .11 J A , 
om tegen 1 et voorjaar te vertrek

ken: bet Snelzeilend, Nieuw Gekoperd, eerste 
klas Nederlandsch Barkschip M A R I A V E R O 
N I C A (1000 Tons) Kapitein J. S. SCHOL, heb
bende uitmuntende inrigtingen tot den overvoer 
van Passagiers en varende een' geëxamineerden 
Geneeskundige. 

Adres hij de Reeden KüINDERS <j- Co., Hee-
rengracht bij de Vijzelstraat X 403, en bij de 
Kargadoors de Wed. JAN VAN WESEI. & ZOON, 
Kalkmarkt U 191. Amsterdam. 

Stoomfabrijk van Draadnagels 
te A R N H E M . 

Orders op dit ar l ikel , in afmetingen van ' / , tot 
5% Rijnlnndsrhc duimen lengte, uit taai Duitsch 
IJzerdraad met verzonkenc schroef of platkoppen, 
worden met spoed uitgevoerd. — Prijscouranten 
en monsters worden op fi anco aanvrage gegeven en 
aan fabrikanten, winkeliers en aannemers voordeelig 
rabat aangeboden. Recommandeert zich tevens in 
het leveren of veranderen vnn B r a n d s p u i t e n , 
P o m p e n en daarbij behoorende benoodigdheden. 

J . H . P O T H M A N N . 

Derde jaargang. F°. 5. 

ttrnliijol gerejeU iederel Zaterdag bij 
II. A . T H I E M E te A r n h e m . 

Prijl per 3 muodM fnnco p.p. ƒ1.61. 

1 Februari 1868. 

l a l ib , imr l tick <»r tel j » t | i i | . 
Hif rlcDliru I n l i l ƒ -.til |lar gettlal regel 

ai f -Ai <•« life! ei au 1". 

W E E K B L A D voor A R C H I T E C T E N , I I O E H E U R S , E A B R I K A I T E N , A A O E M E R S en 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 J W z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBUBGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTIIK, J . H. LELIMAN, U. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EÏSINGA, H. P. VOGEL 

SPOORWEGBRUG OVER HET IIOLLANDSCH 

DIEP BIJ MOERDIJK. 

De vele belangrijke werken, inzonderheid dei-
staatsspoorwegen , die zich in de laatste jaren 
als het ware verdringen en opvolgen, zonder tijd 
te laten om daarover eens geregeld tot nadenken 
tc komen , bewerken dat meermalen de aanvang 
en uitvoering van een belangrijk werk, zoowel 
aan het publiek als aan deskundigen, nauwelijks 
meer dan met name bekend is. 

W i l men in onzen tijd een werk belangrijk 
heeten, dan is de vraag ook meer hoeveel mil l i -
oenen , dan wel hoeveel tonnen gouds daartoe 
vcreischt worden en toch ook in dit opzicht durven 
wij ons onderwerp onder de grootste en belang
rijkste werken van onzen tijd opnemen. 

De overbrugging van het Hollandsen Diep bij 
Moerdijk tot verbinding der staatsspoorwegen, 
geldt een stroom van bijna 2300 ellen breed, 
waarin pijlers moeten gebouwd worden op 12 cl 
diepte water bij middelbare ebbe. Niet ten on
rechte werd weinige jaren geleden de uitvoering 
daarvan, zoo niet geheel betwijfeld, dan toch 
zeer bezwaarlijk geacht, terwijl nu over korten tijd 
dat werk zal tot stand komen , zoo wij hopen en 
vertrouwen zonder veel bespreking, want deze komt 
gewoonlijk eerst dan voor, als er met tegenspoed 
te kampen valt. 

Zooals boven gezegd werd , heelt het Hollandsch 
Diep ter plaatse der overbrugging ongeveer 2300 el 
breedte cn de daarin geprojecteerde brug biedt 14 
openingen, elk van 100 el doorvaartwijdte, aan, 
benevens eene draaibrug met 2 openingen, elk 
van 16 e l , zoodat alléén de doorvaartwijdtcn 
te zamen genomen 1432 el bedragen; de ove
rige lengte bestaat, behalve de ingenomen lengte 
door de pijlers en landhoofden uit een aarden 
dam met steenbekleedingen en verdere voorzie
ningen. 

De 3 pijlers voor de draaibrug, benevens eenige 
grondwerken, enz. werden reeds in September 
1867 aanbesteed en moeten op den 1 Juni 1869 
worden opgeleverd, doch ingeval zulks vóór of 
op 1 November 1808 kan geschieden, geniet de 
aannemer eene premie van ƒ10 .000 . 

De besteding van de 13 overige pijlers tusschen 
de openingen van 100 e l , zul in de volgende 
maand geschieden en deze moeten worden opge
leverd op 1 December 1870, vóór welk tijdstip 
het nog ontbrekende van den onderhouw (bestaande 
uit 2 landhoofden cn een gedeelte dam) ook ge
reed kan zijn, zoodat men daaruit zou durven 
afleiden, dat de ijzeren bovenbouw iu 1871 ge
heel voltooid zal kunnen worden. 

Van de 10 noodige pijlers ziju er 1 3 , waar
van de constructie, ofschoon op zeer groote schaal, 
geene aanleiding geeft tot bijzondere bespreking; 
zij rusten op beton-fundeeringen op palen, om
sloten door een doorgaandeu vuelhoekigen ring 
vau dampaleu, die aanvankelijk lot boven hoog 

water reiken en nu voltooiing onder laag water 
worden afgezaagd. 

Alléén voor de hiertoe noodige beheiingen moe
ten , ingevolge het bestek minstens 6 stoomheien 
met blokken van 1000 N'ed. p. en minstens 60 
slagen (van 0.00 a 0.70 el valhoogte) per minuut 
in werking zijn. 

De 3 overige pijlers, de eigenlijke stroompijlers, 
zullen worden gefundeerd met behulp van lucht
druk en het i s , naar aanleiding van het bestek , 
dat we deze met een enkel woord wenschen te 
beschrijven. 

Elk dezer pijlers, die gem. 15 el lengte en 
6 cl breedte bebhen , is ovrr de volle hoogte 
tot hoven water aanvankelijk omgeven door een 
plaatijzeren wand, waarin zich op 3 el boven 
den onderkant een ijzeren zolder bevindt, waar
op de metsel- en betonwerken worden aange 
bracht. 

De 2 eerste pijlers moeten met den onderkant 
gebracht worden op 22 el — AP. en de derde 
tot 18 el — AP. en de bovenkant op 5.80 el - f AP . 
bepaald zijnde, verkrijgt men voor de totale 
hoogte van de twee eersten 27.80 el en van de 
derde 23.80 el. 

De aldus verkregen open ruimte onder de pij-
Iers, werkkamer geheeten , heeft in den zolder 
4 schoorstcenen (kokers) van 0.90 el diameter 
tot boven hoog water, dienende om de werk
lieden er in en uit te brengen; deze zijn van 
boven afgesloten door twee afzonderlijke deuren 
of kleppen, wier tusschenruimte tot schut of 
luchtkamer dient. 

Door het aanhoudend pompen van lucht in de 
schoorsteenen en werkkamer wordt de lucht ver
dikt en de waterstand gaandeweg verlaagd, en 
is men hiermede genoegzaam tot den onderkant 
der werkkamer genaderd, dan bevindt men zich 
als het ware, in eene duikerklok, die genoeg
zame ruimte aanbiedt om de noodige werklieden 
te plaatsen. 

De indringing van den geheelen pijler wordt 
naar gelang van de behoefte bevorderd door het 
aanbrengen van metsel- en betonwerken, of wel 
door het inlaten van water, terwijl de loodrechte 
stand gedeeltelijk moet bewaard worden door 
zware steigerwerken, die aanvankelijk de werk
kamer en een gedeelte der huid moeten dragen, 
totdat de bodem bereikt is. 

Is men echter zoover gevorderd en zijn de 
luchtpompen iu werking, dan graven de werk
lieden in de werkkamer rustig voort en de ont
graven grond word in kleine hoeveelheden door 
de sclioorstceuen , na doorschutting verwijderd. 

Dat door dat vele doorschotten veel lucht 
verloren gaat, evenals eene sluis bij elke door-
schutting een bepaald waterverlies heeft, behoeft 
wel geen betoog en bovendien is er een groot 
nadeel in gelegen , dut men de ontgraven grond 
onmogelijk langs een bepuald naar boven door-
loopend toestel weg kan vo 'ren , daar de afslui
ters telkens hermetisch moeten gesloten worden 

en zoodoende alles uit de monden zelf verwij
derd moet zijn. (') 

Men kan als zeker aannemen, dat de ontwer
pers deze en andere bezwaren in overweging 
genomen hebben en daaraan door doeltreffende 
inrichtingen te genioet zullen komen, anders toch 
zou men oppervlakkig de keus bepalen bij de 
wijze van werken, die voor het verwijderen van 
grond uit de werkkamers is gevolgd hij de pij
lers van de Rijnbrug bij Kehl. De werkkamer 
werd aldaar hij de grootste pijlers samengesteld uit 
4 en bij do kleinere uit 3 afzonderlijke rechthoekige 
gedeelten, elk 7 el breed. 5,80 el lang en 3,00 
el hoog, ook geheel van plaat- en getrokken ijzer 
samengesteld en onderling vast aanéén verbonden 
door schroeven. 

Elk dezer 4 gedeelten afzonderlijk heeft 3 bui
zen , waarvan 2 ingericht met luchtsluizen even
als de beschrevenen voor de brug aan den Moer
dijk en 1 van grootere middellijn (1,50 el) geheel 
open en reikende van den onderkant der werk
kamer tot boven hoog water. In deze laatste is 
dus de waterstand gelijk aan die van het huiten-
water en daarin beweegt zich met gemak eene 
staande baggermachine, omsloten door een in de 
buis passend raamwerk, en die naar verkiezing en 
ondervinding op elke diepte kan neder gelaten wor
den. Op deze wijze vorderden de pijlers van de brug 
te Kehl per etmaal gemiddeld 0,50 el in diepte, 
waaruit volgt dat tevens per etmaal minstens 81,200 
kub. el grond moest weggevoerd worden. Bij deze 
wijze van werken hebben de werklieden in de 
werkkamer nergens anders voor te zorgen , dan 
dat dc baggermachines gelijkmatig van alle kan
ten gevoed worden. 

Dat de werkkamer (zooals te Moerdijk is bepaald) 
uit één geheel, groote voordeden heeft en eigen
lijk noodzakelijk is voor een gelijk overzicht van 
de vordering der werken, is duidelijk, terwijl bo
vendien de waterdichte schroefverbindingen der 4 
kamers bij de brug te K e h l , vooral bij eenige 
wringing, altijd hoogst inoeielijk en wisselvallig 
blijven. 

De samenstelling van de werkkamer uit één 
geheel, de afmetingen in aanmerking genomen , 
is niet gering te achten eu vordert dan ook voor 
elk der drie pijlers afzonderlijk 75000 pond aan 
plaat- en getrokken ijzer. Verbeeldt u eene ruimte 
van 10 el lengte, 7 el breedte en 3 el hoogte, 
die ter juister plaatse met den onderkant, ge
bracht moet worden op 21,30 el onder de mid
delbare ebbe ; de wand en zolder ziju samenge
steld van 12 en 13 streeps plaatijzer; de eerste 
van ouderen versterkt door 4 platen, zoodat de 
dikte aldaar over 12 duim hoogte 53 streep be
draagt ; de 3 horizontale naden doorloopend ge
steund door liggers van 0,00 el breedte : de zol
der gelegen tusschen 0 dwarsliggers van 00 duim 

(*) Iu het tarief vau liet bestek vindt meu vuur de kus-
teu vuu eeu-: kub. el gruud te outgraveu iu de werkkamer eu 
weg te vuereu, bij meer werk f 7,00 eu bij uiiudtr wsrk 
ƒ Ü,U0 
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hoogte, die karbeelsgewijze tegen den wand on
dersteund worden en 8 daarboven geplaatste langs-
liggers van 0,50 el hoogte en de staande wand 
bovendien versterkt door 54 verticale, van onde
ren te niet loopendc verstijvingen van 00 tot 30 
duim breedte. Zoodra de bepaalde diepte is bereikt, 
wordt de werkkamer volgemetseld , de schoorstce-
nen daarna volgestort met beton en de geheele 
pijler binnen den ijzeren wand afgewerkt, waarna 
deze tot beneden laag water wordt weggenomen 
en de pijler zich geheel als de overigen aan het 
oog voordoet. 

Ten slotte willen wij nog aanstippen, dat ter 
voltooiing van pijler 1 en 2 , elk afzonderlijk, 
aan materialen noodig i s : 

metselwerk in de werkkamer 305 kub. el. 
t daarboven 1180 » » 

betonvullingen 590 » » 
hardsteen 527 » * 

te zamen 2002 kub. el. 
en dat alle pijlers van buiten verdedigd worden 
door eene zware steenbestorting op een rijzenstuk 

Wij sluiten met den wensch, dat de ontwer
pers, in de uitvoering van hunne moeielijke taak, 
ten volle zullen mogen slagen en het werk alzoo, 
zooals boven gezegd i s , onbesproken zal ten einde 
gebracht worden, maar ook dan zal strekken tot 
een der vele bewijzen, dat in Nederland geen 
buitenlandsch ingenieur noodig i s , om belang
rijke en grootsche ondernemingen op technisch 
gebied tot stand te brengen. 

Alkmaar. Januari 1808. A. L . v. G. 

JAARBOEKJE V A N HET KONINKLIJK INSTITUUT 
V A N INGENIEURS VOOR 1808. 

Mocht het velen onaangenaam stemmen en en
kelen werkelijk ongerief veroorzaken, dat het jaar
boekje niet voor half Januari in het bezit van 
de leden was, de hoop, dat de reden daarvan 
uitsluitend zou gelegen zijn in bijzondere verbete
ringen en toevoegingen (daar de toezending in 
de vorige jaren altijd stipt op tijd geschiedde), 
deed velen geduldig afwachten. — Gaan wij ech
ter na, in hoeverre de veranderingen verbete
ringen zijn. 

Het groote onderscheid van den jaargang 1808 
met de vorige, is hierin gelegen, dat een ge
deelte als onveranderlijk en dus blijvend beschouwd 
zijnde, afzonderlijk in vijf losse boekjes is gedrukt 
en van zoodanig formaat, dat ze in het jaarboekje, 
ofschoon niet zonder beschadiging, kunnen ge
dragen worden. 

Wij juichen het denkbeeld, om het zakboekje 
beknopter te maken, op zich zelve , zeer toe, 
daar vele leden het wegens te groote dikte, on
gebruikt laten liggen! — De toevoegingen ech
ter zijn nu zoo velen, dat niettegenstaande er 
70 pagina's in de afzonderlijke boekjes zijn opge
nomen , er nog 18 pagina's meer dan ten vori-
gen jare in geteld worden. 

Die toevoegingen nagaande, merken wij o. a. 
met genoegen, van pag. 162 tot 169, de verkorte 
herleidingtafels van lengte- vlakte- en inhouds
maten en van gewichten op, en eveneens, van pag. 
181 tot 187, de opgaven cn formules van meet
kundige figuren en o. a. met een zeker misnoe
gen : de profillen en gewichten van ijzeren raamroe
den (?!); doch verreweg de grootste vermeerde
ring, die we nog te bespreken hebben, geldt 36 
pagina's druk , die voor velen geheel van belang 
ontbloot zijn. 

Bij de hydrographiiche opgave van Nederland 
n. 1. worden, alléén voor slagdrempeldiepten in 
Zeeland, zoovele pagina's gebruikt, terwijl van 
de 671 leden van het Instituut nog geen twin
tigtal in die provincie woont. Op enkele uitzon
deringen na, moeten dus 650 leden, ten genoe
gen van 20 confraters, een geheel jaar lang 30 
pagina's druk medevoeren. Maar er is meer: van 
de leden bevindt zich '/„ gedeelte in Indië en moch
ten ook zij zich willen troosten met het idéé 
van tegen 1 Maart vergoeding te vinden voor de 
vertraging in de toezending, dan zullen ze ze
ker onaangenaam vertast worden , want de hy-
drogr. opgaven in Nederland, in het laatste boekje 
20 pagina's beslaande, zijn nu vermeerderd tot 
72, met bovendien de belofte van de redactie, 
dat dit artikel nog veelmeer uitbreiding zal ver
krijgen : zoo iets moet wel geschikt zijn, om in 
zulk een warm klimaat den moed geheel te verliezen 

Wij willen niets afdoen van de waarde dezer 
opgaven ; integendeel , doch ze behoorden , in de 
eerste plaats, afzonderlijk gedrukt te worden; 
dan zou een ieder vrij zijn ze geheel of gedeel
telijk mede te dragen, zonder genoodzaakt te 

zijn, zooals nu het geval i s , het jaarboekje (door 
uitneming van die voor velen overtollige zofcop-
gaven) in geschonden toestand mede te voeren. 

R. Januari 1868. M. P. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

De bouwmeester Voigtel, die niet den Keul-
schen dombouw belast is . heeft te tionn, in eene 
vergadering van het Dombauverein, mededee
lingen gedaan omtrent de opgravingen aan de 
noordzijde van den Keulschen Dom, welke ten 
behoeve van het terras gemaakt worden. 

Men heeft aldaar oude overblijfselen van een 
tempel ter eere van Titus, een ruiterstandbeeld, 
een Romeinsch bad en «Ie grondslagen van een 
Romeinsch huis aangetroffen. Onder het Romein-
sche bad werd nog een tweede bad gevonden, 
dat van nog oudere dagteekening schijnt te zijn. 

— In den loop van het jaar 1808 zal te 
Bromberg eene tentoonstelling op groote schaal 
worden gehouden van nijverheid en kunst, waarop 
ook landbouwkundige werktuigen zullen geëxpo
seerd worden. — De juiste tijd der opening is 
nog niet vastgesteld. 

— De koepel van de Basiliku te Leopoldstadt 
is ineengestort. Nog geen vier weken geleden 
hadden deskundigen den aanbouw onderzocht en 
aan den magistraat verklaard, dat de algemeene 
vrees voor het gevaar ongegrond was, en de 
koepel veilig den last van 25,000 centenaars 
zou kunnen dragen, die hem, volgens hel plan, 
moest worden opgelegd. Dat advies heeft een 
treurig démenti ontvangen. Het gebouw, waar
aan meer dan een kwart millioen is ten koste 
gelegd en jaren gearbeid i s , ligt nu tot een 
puinhoop. Ten half vier ure op den 25>ten Jan. 
zou eene commissie op het terrein verschijnen 
om aan den magistraat rapport te doen over den 
toestand van het gebouw en weinige minuten 
over drieën stortte het gebouw ineen. Een oog
getuige schrijft, dat de gansche zaak geen vijf 
seconden duurde. Één krak, en de zware, door 
zuilen gedragen koepel was in tweeën gebroken: 
toen stortte het noordelijke gedeelte naar bene
den , het dak der kerk aks eene glasplaat verbrij
zelend. Toen zag men het zuidelijk gedeelte 
wankelen en geen twee seconden daarna lag ook 
dit op den grond. Eene geduchte stofwolk steeg 
op en toen deze was verdwenen, zag men de 
kerk als puinhoop. De slag was ontzettend en 
het dreunen werd op verren afstand gevoeld. 

— Het tc Parijs uitkomende dagblad la Li
berie , heeft der politie verweten, dat zij de 
sneeuw dezer dagen niet onmiddellijk had doen 
opruimen. Het blad heeft ter wederlegging dier 
beschuldiging een communiqué' ontvangen , waarin 
wordt gezegd dat de sneeuw gemiddeld 15 duim 
hoog lag, hetgeen over geheel Parijs eene massa 
van 1,341,000 kubiek ellen sneeuw uitmaakt, tot 
het wegvoeren waarvan 15,000 karren, tien da
gen lang, noodig zouden zijn, hetgeen eene uitgaaf 
van zes millioen franken zou veroorzaakt hebben. 

B I N N E N L A N D . 

'8 Oravenhage . Bij beschikking van den mi
nister van binnenlands, he zaken van 23 dezer, 
is aan de Zwolsche en Uotterdainsche Schroef-
stoombootinaatschappij , gevestigd te Zwolle, ver
gunning verleend, hai'en stoouibootdienst tot ver
voer van reizigers, goederen en vee tusschen Zwolle 
en Rotterdam, eenmaal 's weeks, uit te breiden 
tot Schiedam. 

— Volgens den Nederlandsclie Industrieel wordt 
in de circulaire van dc heeren Swaan en van 
Heijningen, den 2l»b-'u dezer aan de aandeel
houders in de internationale haven- en spoorweg
maatschappij verzonden, medegedeeld, dat de 
Regeering verklaard heeft bezwaar te moeten 
maken , om aan de Staten-Generaal in te dienen 
het ontwerp van wet tot verleening van subsidie 
voor den aanleg der zeehaven te Schevcuingen , 
in dc concessie van rijkswege toegezegd. De 
heeren Swaan cn van Heijningen hebben dien
tengevolge de intrekking der concessie aange
vraagd. 

— Het bestuur der Vereeniging ter bevorde
ring van fabriek- en handwerknijverheid in Ne
derland, afdeeling '••Oravenhage, heelt ter ken
nis van belanghebbenden gebracht, dat een wed
strijd is opengesteld voor werklieden van eiken 
leeftijd en in alle rakken van fabriek- of hand
werknijverheid. De programma's zijn verkrijg
baar gesteld. Verschillende prijzen zijn uitge

loofd. De tijd van inzending is bepaald op 31 
Juli 1868. 

A m s t e r d a m . In de zitting van den Gemeente
raad van 29 dezer, was aan de orde de behan
deling van een brief aan B. en VV, van de ministers 
van binnenlandsche zaken en van financiën, be
treffende de Amsterdamsche Kanaal-Mnntschappij. 
In dezen brief, zijnde antwoord op den brief ten 
geleide van het Raadsbesluit van den 20 Dec. 
1867, houdende verzoek tot overneming en vol
tooiing door den Staat van de werken der Am
sterdamsche Kanaal-Maatschappij, ten gevolge eener 
schikking met de Maatschappij, en aanbieding in 
dat geval eener bijdrage van ƒ 3,000,000 uit de 
gemeentekas, welk schrijven der ministers op 
uitnoodiging van den minister van binnenlandsche 
zaken door B. en W. den Raad wordt aangeboden , 
wordt aanbevolen eene ernstige overweging van 
het voorstel van den heer Jager, raadslid, door 
hem in de vergadering van 20 December 1867 
aangekondigd en sedert openbaar gemaakt. De 
hoofdstrekking van dit voorstel is dat de gemeente 
Amsterdam voor een bedrag van tien millioen 
gulden deelneine in de Maatschappij. 

De Voorzitter zegt, dat Burgemeester en Wet
houders preadviseeren dat dc Raad de missive 
van dc ministers aannemc voor kennisgeving, 
en hun mededeelt, dat de Raad volhardt bij zijn 
besluit van 20 December 1867, en van meening 
blijft, dat de uitvoering van het voor Amsterdam 
zoo wenschelijk Kanaal door Holland op zijn smalst 
het best kan geschieden en het meest verzekerd 
is als het Rijk de voltooiing op zich neemt van 
deze onderneming, waartoe de gemeente nog on
langs weder eene bijdrage van drie millioen be
schikbaar gesteld heeft; terwijl er geen sprake 
kan zijn van het nemen van een besluit op eenig 
ingediend of nog in te dienen voorstel. 

Na discussie wordt de wensch van enkele 
leden tot uitstel van de behandeling der zaak in 
omvraag gebracht, en met 27 tegen 9 stemmen 
verworpen. 

Door den heer Jiiger is in den loop der be
raadslaging de wensch geuit, dat geconstateerd 
worde dat de directie der Maatschappij wil of 
kan medewerken tot het verkrijgen van het ge-
wenschte overleg tusschen Staat en stad. Hij 
deelt tevens mede dat de directie aan hem ver
klaard heeft bereid te zijn tot medewerking, ten 
einde de zaak op de een of andere wijze (b. v. 
overeenkomstig de denkbeelden van spr.) tot 
stand komc. 

Nadat nog enkele leden het woord hebben ge
voerd, wordt het preadvies van Burgemeester en 
Wethouders aangenomen met algemeene stemmen. 

— De schrijver der Residentie-Kroniek in het 
Utrechlsch Dagblad zegt het volgende omtrent 
den loop, dien thans de monuincnt-qunestie neemt: 

«Zal Nederland het lijdzaam toezien, dat de 
hoofdcommissie voor het monument, na vier jaren 
lang den maker van het bekroonde ontwerp tot 
eeuwigdurende wijzigingen en wederom wijzigin
gen te hebben verplicht, plotseling niet dien ver
vaardiger breekt, ijlings met den heer Van Kem
pen, fabrikant van gouden en zilveren werken, 
contracteert, en dezen machtigt, om in het bui
tenland beeldhouwers te gaan zoeken , die beel
den zullen boetseeren , om ze daarna in Voor-
schoten's fabriek niet eene galvanoplastische huid 
te overtrekken? 

»De heer Van Kempen toog naar het buiten
land , vond te Brussel den heer Jacquet, den ma
ker van de vergulde Faam op het Nijverheidspaleis 
te Amsterdam, en bracht dezen in triumf naar 
ons land mede. Want — in Nederland waren 
geen beeldhouwers. De muze op het graf van Tol
lens van Lacomblé; Willem II van George; Tol
lens van Stracké; Rembrandt, Vondel, Willem I 
enz. van Royer; — 't zijn min of meer gelukkige 
proeven , weet-u; maar wanneer er quaestie is 
van een nationaal monument, dan is het veel 
eigenaardiger en onpartijdiger, om dit aan vreem
delingen op te dragen. Buitendien was de zaak 
al ontzaglijk lang op het sleeptouw gehouden; 
het werd noodig, dat men nu met kracht door
zette ; de steenen werden onmiddellijk ontboden; 
de stellages in het Willemspark verrezen; de 
schuren werden gebouwd om tot Mei 1869 aldaar 
te prijken; kortom aan alles werd gedacht, — 
behalve aan den bekroonden ontwerper, wiens 
ontwerp men volgt, doch die zelf geheel overbo
dig geworden is. 

«Het is noodig, dat allen in den lande dit we
ten en er over peinzen. De maatregelen zyn met 
zulk een spoed genomen, dat er bij de hoofdcom
missie wel aan geen terugtreden te denken zal 

zijn , maar ik geloof toch , dat velen, ondanks het 
onvermogende van den stap. behoefte zullen ge
voelen , om openlijk te protesteeren tegen eene 
handeling, die anti-nationaal hij uitnemendheid is." 

U t r e c h t . De afdeeling Utrecht, der vereeni
ging ter bevordering van fabriek- en handwerks-
nijverheid, heeft eene prijsvraag uitgeschreven 
voor een ontwerp van arbeiderswoningen , waar
van het programma te bekomen is bij den steen-
en boekdrukker P. W. van de Weijer, alhier. 

Het voor de oprichting dezer woningen aangewe
zen terrein is gelegen in deze gemeente aan den 
Kwakkcldijk en Draaiweg. 

De bouwsom, ad zeven honderd en vijftig 
gulden per woning, is niet veel, te meer daar 
hieronder de kosten van een straatje, muur- of 
hekwerk, privaatputten, welputten, riolen, sprui
ten, enz. — in één woord van alles wat buiten 
het gebouw benoodigd is — begrepen zijn. 

Het is den ontwerpers vrijgelaten om enkele 
woningen van eene bovenverdieping te voorzien 
en deze mogen hoogstens dertien honderd gulden 
kosten. 

De uitgeloofde prijzen bestaan uit een gouden 
medaille ter waarde van minstens honderd gul
den en een zilveren medaille. 

De inzending der antwoorden moet, vóór 30 
April 1868, geschieden aan het adres van den 
secretaris der afdeeling Utrecht der vereeniging ter 
bevordering van fabriek- en handwerksnijverheid. 

H a a r l e m , 28 Jan. Aangaande de werken der 
Amsterdamsche kanaal-maatschappij wordt ons het 
volgende medegedeeld: Het werk werd voortgezet 
in November mat 040 tot 687 arbeiders, 38 tot 
41 paarden. 8 of 9 locomotieven, 193 wagens, 
2 stoompompwerktuigen, eene locomobiel, 4 stooin-
baggervaartuigen en 14 tot 16 grondschouwen ; 
in December met 185 tot 495 arbeiders, hoog
stens 25 paarden, 4 locomotieven en 120 wagens, 
wijders 1 of 2 stoomponipwerktuigen, eene loco
mobiel, 4 stoombaggeivaartuigen en 20 tot 24 
grondschouwen. 

G r o n i n g e n . De commissie tot regeling der 
viering van het derde eeuwfeest van de overwin
ning bij Heiligerlee, in Mei 1508 onder aanvoe
ring van graaf Lodewijk van Nassau bevochten, 
heeft dezer dagen eene circulaire rondgezonden 
aan hare landgenooten. 

Zij mankt hen daarin bekend met het plan , 
om, in plaats van de bouwvallige gedenknaald 
te Heiligerlee, eene meer grootsche gedenkzuil 
te stichten, als waardig en blijvend nationaal 
aandenken aan eene gebeurtenis, zoo belangrijk 
voor ons vaderland, die het eerste morgenrood 
vertoonde van een, na 80 jareus trijd, verkregen 
blijden dag. Ter verwezenlijking nu van dit doel 
wordt de medewerking en krachtige ondersteu
ning ingeroepen , in de eerste plaats van de inge
zetenen dezer provincie, maar dan ook van allen, 
wien Neêrlandsch bloed door de aderen vloeit. 

— Uit het noorden des lands meldt men ons, 
dat de aanbesteding van het groote werk der 
straatwegverbinding van Friesland met Overijssel 
en Drenthe, loopende door de koloniën der Maat
schappij' van Weldadigheid , eerstdaags zal plaats 
hebben. Jaren lang is hiervoor door de onder
scheidene betrokken gemeentebesturen gewerkt; 
aan aller vereende , krachtige pogingen , is het 
eindelijk gelukt, deze zaak, die voor de noorde
lijke gewesten van overwegend belang kan geacht 
worden, tot een gewenscht einde te brengen. 

Del f t . Den 24 Januari zou de heer Stieltjes 
op het studentengezelschap «Vrije studie" eene 
lezing houden over de doorgraving van Holland 
op zijn smalst. toen even voor den aanvang der 
vergadering bekend werd, dat hij niet was her
kozen als lid van de 2* Kamer. 

Bij het binnenkomen van den spreker, stonden 
al de aanwezigen op en ontvingen den heer Stieltjes 
met warme toejuiching, welk bewijs van sym
pathie, voor den kundigen Ingenieur, zich na 
bet einde zijner lezing herhaalde. 

S c h i e d a m , 29 Jan. In de gisteren avond 
gehouden Raadsvergadering werd, uit het dooi
de ga8Commissie voorgedragen drietal, tot direc
teur van de Gasfabriek benoemd, de heer 
i. J. Roelants van Vlaardingen. De heer F. J. 
Cramers van Rotterdam verkreeg 8 van de 17 
uitgebrachte stemmen. 

Voor deze betrekking hadden zich niet minder 
dan 154 sollicitanten aangemeld. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 

AFDEELINO AMSTERDAM. 
In de vergadering van 24 Januari j . 1. werd 

door de in de laatste bijeenkomst benoemde com
missie, zijnde de heeren J. Gosschalk, II. Mo
lenhuis en N . Redeker Bisdom (de overigen waren 
door verschillende redenen belet tegenwoordig te 
zijn, of hadden voor het mandaat bedankt) rapport 
uitgebiacht over de door Burgemeester en Wet
houders aan den gemeenteraad te Amsterdam 
voorgestelde algemeene politie-verordeningen, waar
onder voorkomen onderscheidene bepalingen over 
het bouwen en sloopen. 

Nadat hierover langdurige discussiën waren ge
voerd , werd het voorstel van den heer Leliman 
aangenomen, om een votum van vertrouwen aan 
het bestuur te geven , ten einde, in overleg met 
de commissie, die maatregelen te beramen, wel
ke het best mochten worden geoordeeld, oin dit 
rapport ter kennis te brengen, daar waar het 
behoort. 

Gedurende de nog al belangrijke discussiën, 
had de heer C. A. Vos in overweging gegeven, 
om zijne voor dien avond aangekondigde lezing 
tot eene nadere gelegenheid uit te stellen . wat 
onder dankzegging door de vergadering werd 
goedgekeurd. 

De voorzitter deelde verder mede, dat de com
missie belast met het rapport over het ontwerp 
tot uitbreiding der stad Amsterdam, in eene vol
gende vergadering hiervan mededeeling zal doen. 
Hij wees tevens op de uitgeschrevene prijsvraag 
betreffende de vernieuwing van het monument te 
Heiligerlee. 

De heer Leliman maakte melding van eene 
prijsvraag voor een protestantse!) kerkgebouw te 
Berlijn, voor welken bouw 12 millioen gulden 
werd beschikbaar gesteld. Hierbij waren geene 
prijzen uitgeloofd, maar de bepaling gemaakt, dat 
de in te komen ontwerpen zullen worden beloond, 
naarmate de Jury daaraan verdiensten zal toe
kennen. 

Hierna werd deze bijeenkomst door den voor
zitter gesloten. 

AFOEELINU VGRAVENMIAGE. 

In de vergadering, gehouden op 23 Januari j . l . 
werden, door den heer Pietersen, mededeelingen 
gedaan over het gebruik van guskalk in de steen-
fabrikatie : spreker heeft ondervonden, dat daar
van ook, voor metselwerk , een nuttig gebruik 
kan worden gemaakt, vooral voor fundeeringen. 
Hij zal de proefnemingen dienaangaande voort
zetten en zijne bevindingen later mededeelen. 

De heer Timmerhalls van Abcoude sprak over 
braudsigiialen, in verband, met eene door de 
afdeeling gestelde vraag, torn eene eenvoudige 
en min kostbare samenstelling en verdere con
structie voor electrische beltoestellen , binnen 
woonhuizen." 

Een toestel van den heer Blankhart te Zwolle, 
werd door spreker iu werking gebracht, en ver
der door teekeningen opgehelderd. 

De heer Pierson deed eene mededeeling over 
de bereiding van metselspecie , waaruit de vraag 
voortvloeide of: «zeewater met goed gevolg daartoe 
kan gebruikt worden. De heeren Saraber, Rose 
en De Wijs deelden mede, wat de ondervinding 
hun dienaangaande heeft geleerd. 

Door den heer Rose werd een uitvoerig stuk 
voorgedragen , als antwoord op de gestelde vraag: 
«Maakt de kunstgeest, die beeldhouwers en schil
ders moeten hebben, hen ongeschikt om over de 
bouwkunst te oordeelen !" 

Ten slotte sprak de heer Ilenriques Pinientel 
over het aanleggen van artesische putten in deze 
gemeente, ter voorziening in de behoefte van 
goed drinkwater. Het doen van boringen, bij wijze 
van proef, werd daartoe wenschelijk geacht 

BRIEVEN UIT DE HOOFDSTAD. 
Mijnheer de Jtedacleur! 

Gij luidt waarlijk alle recht, ons uit te lachen 
toen wij u het voorstel deden , om in den tuin 
van het Volkspaleis eenige verademing te nemen. — 
Alsof Driekoningen homogeen is met den liefelijkcn 
zomer! Eene onmogelijkheid, die gelijk staat met 
het verkrijgen van eene aangename overeenstem
ming tusschen mannen hetzelfde vak beoefenende, 
zelfs de architect niet uitgezonderd. — Schuiven 
wij onze stoelen dus maar bij de kachel, wij 
zullen ons daar evengoed aangenaam kunnen be
zig houden. 

In dit barre jaargetijde, waar ijs en sneeuw 
den baas spelen eu zelfs dc zon zich niet ver
waardigt ons tc beschijnen , valt er voor ons 
technici toch weinig te bouwen. De dagen zijn 
daarbij kort en donker en dientengevolge kost
baar voor een ieder, want vuur en licht vervul
len mede de hoofdrollen. 

Apropos! Wellicht is het u bewust, dat onze 
goede stad Amsterdam, sedert de herfst van het 
verloopen jaar, eene betere verlichting is deel
achtig geworden. Telden wij op 31 December 
1866 in de stad en buitenwijken 1985 gaslan-
taarnen, benevens 176 olie- en 10 petroleum
lichten , op 31 December j . 1. waren er in de 
stad 2968 en in de buitenwijken 231 gaslan-
taarnen, ongerekend 14 olie- en 5 petroleum
lichten. En ondanks deze enorme vermeerdering 
betaalt de gemeentekas jaarlijks ruim ƒ 20,000, — 
minder, dat te belangrijker i s , als men bedenkt 
dat vroeger de brandingstijd van één lantaarn 
2000 uren per jaar bedroeg en nu tot 3542 uren 
is geklommen. — De gaslantaarnen te zamen 
branden dus 11,330,858 uren, tegen cent 
per uur voor die in de stad en 1 cent voor die 
in de buitenwijken, vorderende alzoo eene jaar-
lijksche uitgave van / 76,514,28, zijnde ƒ 2 1 , 6 0 
per uur of 30 cents per minuut. Maar waarvoor 
die berekening.' hooien wij u zeggen. Luister: 

Toen wij, evenals duizend anderen , gepasseerde 
jaar te Parijs waren, om de wonderen , die de 
wereldtentoonstelling opleverde, te bezichtigen, 
kregen wij een der nommers van het Petit Jour
nal in handen eu het eerst wat ons oog trok, 
was een art ikel , waarin men wilde beweren, dat 
de slaap voor den mensch het kostbaarst is. — 
Nu is dit woordje «kostbaar" voor verschillende 
uitleggingen vatbaar, en gaarne laten wij aan an
deren de eer, om verschillende varianten te zoe
ken, wij echter meenen daarmede, veel geld kosten. 

En waarop was die bewering nu gegrond / 
Omdat — althans volgens dat blad — de ste
delijke verlichting van Frankrijks hoofdstad 5000 
franken per minuut kost. Maar dat is immers 
bijna ongeloofelijk. — 5000 franken per minuut! 
Dat is 300,000 franken per uur, cn bij eenen 
gemiddelden brandingstijd van 10 uren, wordt dit 
het enorme cijfer van 3 millioen franken per dag. 

Wij laten verder aan u over, de berekening 
over één jaar te maken. Gij ziet weder hieruit, 
dat die Franschen rechte grappenmakers zijn, om 
zoo iets in allen ernst iemand op de mouw te 
durven spelden. 

Maar in ieder geval mag de verlichting van 
Parijs wel belangrijk genoemd worden; meerma
len hebben wij des avonds deze stad uit de hoogte 
aanschouwd en dan is de aanblik betooverend. 
Doch al moge de wereldstad zich te huidigeu 
dage hierop beroemen , vroeger was dit geheel 
anders. 

Toen in 1005 de goede koning Lodewijk XV 
een prefect van politie over Parijs aanstelde, 
werd dezen tevens gelast, om den burgers de 
verplichting op te leggen , voor hunne vensters 
lantaarnen te branden. Ongeveer 100 jaren later 
werd Parijs door middel van 1200 revebères ver
licht , die zoo goed mogelijk aan de behoefte 
voldeden. Zoo goed mogelijk, zeggen wij, want 
daarenboven vond men bij het uitgaan der schouw
burgen eu aan alle openbare plaatsen, door de 
stedelijke regeering aangestelde personen met ge-
nommerde lantaarnen, door wie men tegen eene 
bepaalde vergoeding, naar huis kon worden ge
bracht. Deze lieden bleven bovendien den geheelen 
nacht op de been en dienden tevens als politie
agenten. Onder hun geleide was men veilig. 

Het was den 20 Juni 1817, toen in Parijs de 
eerste proeven met dc gasverlichting plaats von
den en langzamerhand eene uitbreiding erlangden, 
die bij een terugblik van ruim 200 jaren een 
groot verschil doen zien. Maar wij zouden van 
onzen weg afdwalen, doch alvorens van Parijs 
voorgoed afscheid te nemen, willen wij nog met 
een enkel woord melding maken van de wijze 
van beplanting der nieuwe Boulevards. 

Sta nu echter toe, dat wij zulks tot eene vol
gende gelegenheid uitstellen. Tot nader dus: 

N . 
Amsterdam, 19 Januari 1808. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan de Redactie van het Weekblad «De 
Opmerker." 

WelEdele Heer! 
Onder de binnenlandsche berichten, i n N ° . 3 

van De Opmerker, komt eene kennisgeving voor, 
overgenomen uit de JNieuwe Rotterdamsche Cou
rant , omtrent het aangevraagde ontslag van den 
heer J. Dirks, als eerstaanwezend Ingenieur der 
Aiiisteidaiuschc Kanaal-Maatschappij. Onder dit 
bericht wordt gezegd dut de schrijver van oog
getuigen heeft vernomen, dut de werken in zee, 
uit een bouwkundig oogpunt, zoogoed als geheel 
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vernietigd zijn ; verder wordt er kortelings eene 
vergelijking gemaakt tusschen de werken van den 
waterweg van Rotterdam naar zee, pelieel door 
Hollandsche Ingenieurs ontworpen en uitgevoerd, 
en de werken der Amsterdamsche Kanaal-Maat
schappij op Engelsche wijze samengesteld en beheerd. 

Zonder breedvoerig beide werken te willen be
handelen en hun beider verschil en overeenkomst 
in de wijze van samenstelling en beheer te willen 
nagaan , gevoel ik mij toch verplicht met een 
enkel woord te weerspreken wat omtrent de ver
nietiging der werken in zee wordt gezegd. 

In het verslag betreffende de werken der Am
sterdamsche Kanaal-Maatschappij uver de maand 
September 18(17, opgenomen iu de dagbladen , 
wordt medegedeeld, dat er op dien tijd 1242 
buiten- en 28.'! binnenblokken iu zee geplaatst 
waren, dus totaal 152."> stuks Van deze blok
ken werden er door de sto: men in de maanden 
September, Nnvcmler en December ,')2'J wegge
slagen of van bun plaats gerukt, dus ongeveer 
':, gedeelte. 

Wanneer daarbij in aanmerking wordt genomen : 
1". Dat de zee in die maanden /eer onstuimig 

is geweest, vooral tijdens den storm van 
'2 December j . l . . en welke daarbij nog lang 
heeft aangehouden; 

2". Dat het gedeelte havenhoofd in zee nog 
niet is aangesloten met dat uit het strand 
begonnen. en de stroom daardoor ruim 
gelegenheid heeft een uadeeligen invloed 
uit te oefenen op de koppen der onaan-
gesloten stukken; 

•. Dat een groot gedeelte der 329 blokken 
niet verloren is , maar met eenige kosten , 
weder op zijne plaats kan gebracht worden; 

4°. Dat ten gevolge van het gestrande schip 
er langs een gedeelte van het hoofd een 
wiel ontstond , waardoor de voet van het 
hoofd uitschiiurde en het nazakken van 
eenige blokken ten gevolge bad ; en 

5". Dat bij alle werken van dien aard. zoolang 
zij in aanleg zijn en nog geen geheel uit
maken, dergelijke schaden dikwijls voor
komen ; (') 

dan voorzeker kan de veroorzaakte schade geen 
aanleiding geven, om in cenig opzicht het systeem, 
waarnaar de hoofden gemaakt worden, te veroor-
deolen en in geen geval recht geven tot de wei
nig gemotiveerde uitspraak: »De hoofden in zee 
zijn uit een bouwkundig oogpunt zoogoed als 
geheel vernietigd." 

Met de meeste achting heb ik dc eer te zijn, 
Uw Dw. Dienaar, 

29 Januari 18(18. — D . — 
_(*) DL' havenwerken tc Dover en te Plymouth leveren 

hiervan talrijke voorbeelden. In het werk van Stephenson 
,,on Harbours" wordt oj> bladz. 6:j gezegd: „lt is a well 
known and generally admitted fact, that damage to marine-
works occurs, iu the great niajori'y of instances, during 
their progress, and not after their completion." 

Varia. 
E e n n i e u w e o l i e b r o n . Te Buren, een 

Zwiteersen dorp , wel bekend bij de touiisten, 
zijn de inwoners begonnen inet olie te vervaar
digen uit kevers. De proef werd genomen door 
twee mannen, die hadden opgemerkt dat een 
gedorde kever vettig was en veronderstelden, 
dat dit vet wel gebruikt zou kunnen worden om 
hunne wagens te smeren. — Zij zochten eene 
menigte kevers, drukten ze uit en verkregen 
eene hoeveelheid ,vettige vloeistof, die, nii een 
paar dagen te hebben gestaan, helder en geel 
van kleur werd en bij het branden een zeer 
schoon licht gaf, waarbij zich een aangename 
geur verspreidde. 

Nadat deze proefneming was bekend gewor
den , werd er een algemeene jacht op de kevers 
gehouden en de uitkomsten van verdere proefne
mingen zijn, naar men zegt, zeer belangrijk. 

Wij leiden hieruit af, dat de verkregene hoe-
Qieid olie de verwachting overtrof. 

m Aanbestedingen. 
C$1 A a n k o n d i g i n g e n 

MautaHUai . :t I r l i r . -WunlMhtg , IK l 'eln . 
V r i i l u - i i i . ten 12 ure, aan liet prov'. bestuur: liet meest 

noodzakelijke onderhond van de by de provincie iu onder
bond zijnde kunstwerken op de rivier de Hcrkel, gedurende 
het jaar 18fi8, in twee perceelen cu iu inassa. 

Dordrecht , ten 12 ure, teu raadhuizr: liet bouwen vnu 
de funderingen , den geuieteelden rump en de niet riet ge

kte kap voor een pompmolen, te stellen op den West-
(vroeger genaamd de Polders Schram, van 

eu de kerkcpuldcr) gelegen langs den Biesboscb, 
neente Dordrecht, 

loldiT 

llins.lag , 4 t e l i r . 
Rot t e rdam . ten 12 ure, iu liet (Jcinccnclandshuis: de 

| leverantie van [500 elzen heipalen voor dc Maas- en Sclicrui-
hoofden. 

VV CCII-lli, , ."ï, I 'fhr. 
A r n h e m , teu i 2 ure, ten rnndliuize: liet reinigen en 

schoonhouden vnu de gemeente vour den tijd vau :1 of 0 
jaren, iu te gaan 1 Juli 18(iS; voorts .Ic levering van mate
rialen in 18G8 iu zes perceelen en vau gewasschen eu onge-
wauohen griud. 

Mondvrduu;, H r'l 'ln-. 
aaaeterdam , teu 12 ure, aan het lukunl der Ncdcrl. 

Handelmaatschappij: de levering iu 46 perceeleu van: Di
verse spaden . schoppen , enz.; diverse trombeliocften ; BOO 
stuks ijzeren vlampijpen ; öll.tlUU stuks wasseliijveu: malen 
cn gewigten; s>.» stuks blaasbalgen; ijzerwerken voor de 
stoombaggcriunlcus; li stuk- sclicip.-k<uiibuizcu; (i stuks 
leheepsimederijen; gereedschappen tot ambachten, cuz.; di
verse ijzerwaren ; i scozijusclic vloert, gels cu dekzerkru; brand
spuiten met tuebelioorcn; heiblokken en remmelschjjven ; di
vers glaswerk; diverse bcnoodigdlicdcu, als: baud, lampen-
kousjes, kalmink, enz.; 80 sinks lampen; 110 stuks bollnn-
taarntj 650 sinks slocnsricmcn cu sloepsliuosvatcn; diverse 
ijzerwaren (hang- en sluitwerk); divers koperwerk; ïoiio stuks 
gordelplatcu eu grauuti u tut idem; llllll) iel putcutvilt;3,500,000 
stuks bardgrauwe wauiuioppen ; diver.-,- telegraaf behoeften ; 
1750 Ned. kan lijn- eu pateutolic; diverse beiiuo.ligdheden, 
als: kleerenkloppere, knoopeuscharen, knipmessen, cuz; di
verse bouwmaterialen { diverse houtwaren. 

Vr i jdag . 7 t ' c l i r . 
H l d d e l k u r g , ten 10 ure. aau het prov. bestuur: bet 

vernoegen eu verzwaren vuu deu Zeedijk tusschen de dijk-
palcn 2:1 eu 25, over eene lengte van 200 e l , cu het maken 
vnu eene kade ..p den in IKM gclegucu Scbcukcldijk iu de 
watering Scbcrpenisse, bcllool'cndc tut de werken der Cala-
miteuse polders. 

A r n h e m , ten 12 ure, aau bet prov. bestuur: lo. het 
ouder vorig profil opmaken vuu ecu gedeelte vau het pak-
ell bcslagwerk aan deu linkeroever van den Usselinund, 
tussclicn den Hoofddam en de schipbrug tc Westervoort, iu 
deze provincie; iu. bet aanleggen vau dwarskribben cu eeuc 
biceslaag, tut verbetering vau bet vaarwater der rivier den 
IJssel iu Gelderland, tusschen de pc draaien I.VII eu L I X , 
beneden dc ,,l,okiu." 

'» l l e r r t ' l l l l e rg , ten 2 ure , teu huize vau den logement
houder J . Thuis: bet bouwen van ecu blok buisjes in de 
uubijbeid van 's ilccreubergb. 

X n l e r d a g , H l ' cbr . 
Ut rech t , ten I ure, ten stadhuize: bet bouwen vau een 

ziekenhuis met bnbehocrende werken voor de gemeente auu 
den 'i'olstcegsingcl aldaar. 

U t r e c h t , teu 1 ure, ten stadhuize: liet afgraven cn be
straten vau een gedeelte van deu Tolsteegsingel, benevens 
bet aanleggen van ecu trottoir met riolering, aldaar. 

Muii i iduj; . l o l ' c l i r . 
Dordrech t , teu 12 ure, ten ruadbuizc: liet makeu vau 

ecu liuuteu plankier op net Steeneuhoofd, toebcboocendc aau 
de gemeente Dordrecht en gelegen iu dc rivier dc Oude .Maas 
auu deu Wal te Zwijudrcebt, om te dienen tot aanlegplaats voor 
dc aldaar, tot vervulling der veerdienst, in dc vaart te krengen 
stoomboot. 

V l l s s lngen , teu 2 ure , teil ruadbuizc dc lëverüut van 
40,(100 stuks fclui-kcieu. 

I l i l l s n . i g . I f IVItr. 
A m s t e r d a m , door commissarissen vau bet gesticht voor 

volwassen blinden: bet bouwen vun ecu gesticht voor vol
wassen blinden, op ecu terrein, gelegen aau den Stads-liui-
teusiugel, tussclicu de L'trccbtscbe- cn Wetering-barrière 
alhier, uaar de plannen vnu deu architect 1'. J . Hamer. 

Honderd.ig , l:e Fehr . 
's l l age , ten 12 ure, uau liet ministerie van binnenland' 

schc zaken: bet maken van de pijlers der brug over bet 
Hollaudseb Diep bij Moerdijk. 

X u t c r d a g . 1.1 l e l n . 
l ' l i ' i ' c h l . teil 1 ure, teu stadhuize: lo . het ophoogeu, 

rioleren eu bestraten vuu twee nieuw aau tc leggen straten, 
gelegen tusschen den Catliurijncu Singel eu liet station vau 
den Khijuspoorweg, alsmede liet bestraten van ecu gedeelte 
terrein vóór geuociud station; 2o. bet leveren vau hardstceucn 
trottoirband. 

I l ins, l . .g , i s » 'ebr. 
'a l l a g e , ten 12 ure , aau bet hoofdbureau der maat

schappij tot exploitatie vau staatsspoorwegen: bet maken van 
eene vergrootiug aau het hoofdgebouw op het station tc 
Leeuwarden , ten behoeve van den spoorweg van Arukcni 
naar Leeuwarden. 

Donderdag , 20 l ' cbr . 
I J z c i i d i J k e , ten 11 ure, teu raadbuizc: het maken cn 

verbeteren vuu eenige straten cn riolen iu de kom dier ge
meente, met bijlcveriug vau dc daartoe benoodigde mate
rialen, bestaande iu ongeveer 100,000 straatkeien cuz. 

V r i j d a g , 2ü Fehr . 
Miudc loo i i en , door het dijksbestuur vau bet waterschap 

llcnielumer Uldcpbacrt cu A. H . Zeedijken: lo. liet maken 
vuu eene Steenglooüng aau dc waterdijken , beuuurden Sul
veren , ter vervanging van 175 el lengte paalwerk aldaar; 
iu ecu perceel. 2o. het leveren der duartoc benoodigde 400 
last brik; iu acht perceelen, öo. het leveren der daartoe be
noodigde 1:(0U lust Zuilen-Basalt; iu drie perceeleu. 

A f l o o p v a n aanbes ted ingen . 
M i d d e l b u r g . 24 Jan : bet driejarig onderbond van dc 

rijks groote wegen in deze provincie , met dc levering vau 
al dc daartoe uoodige bouwstoffen , alsmede vau de verschil
lende telegraaflijnen op dc eilanden Walcheren, Zuid-Levelaud, 
Tbolcn, Behouwen en Dim eland, benevens in het arrondis
sement Hulst en zulks iu vier perceeleu van aanbesteding. 
Van bet 1ste perceel is aannemer geworden dc beer 1'. Douw 
alhier, voor / 0810 ; vau bet 2de de heer J . 1'. .Muller te 
Goes, voor f 27,582; vau bet :idc de heer J . lt dj Villen 
te lluijbergcu, voor ƒ 12,28? ; cu van het 4de dc beer A. 
Kiudcrs te Brackens, roor ƒ 29,700. 

H a a r l e m , 24 Jan: door het bestuur van den vereenigden 
binucnpoldcr ouder llnarlrmmcrlirde cn Spaarnwoode enz.; 
bet zesjarig onderhond van de beide watermolens cu van de 
bruggen cu duikers van dien polder. De minste van de vier 
inschrijvers wns dc Wed. J . C. Mulder eu Zoon, voor ƒ 0 2 2 3 ; 
dc hoogste was lluogevecn cu Otidshooru , voor ƒ8400 . 

' u l l a g e , 27 Jan.: het .spannen en ophuuge'ii van twee 
draden aau de bestaande telegraafpalen vau Amsterdam over 
Hilversum, Amersfoort, Hoevelaken, het Lou cu Zutpben 
naar Hengelo, iu vier perceeleu. — Dc minste inschrijvers 
«ui-en: voor perceel 1 de h « r l i . (.. vau Dam, vuor 

ƒ ITiKJ; voor perceel 2 dc bt tv li. Smit, tc Wilnis, voor 

ƒ 984; voor perceel 3 dc heer L. Kzcrsinan , te Zutphen , 
voor I 1234 eu voor perceel 4 dc heer G. Smit, te Wil
ms , vuor ƒ 688. • 

Dc levering vnn steenkolen in 1808 voor de dienst van: 
lo. het Zederikkanaal aan den rtoomwatermolen van den 
Arkelscbcn Dam ; 2o. deu stuninwatermolcu , behoorende tot 
de verbctcriugswerkcn der Liuge. in Zuid-Ilollaud; 3o. de 
stooiubaggcriaartuigcn op de Mcrvvcde cn Ki l len , in Noord-
iirabaut cu Zuid-Holland. Dc minste inschrijvers woren: 
voor no. 1 de beer I). Broekman, te Hardinsvchl, voor 

./ ftM"/iaai voor no. 2 de heer J . H . van der Pand, tc 
Annnerzodcu, voor ƒ 0.523,, cn voor no. 3 de heer D. 
Broekman, te Hardlnxreld, voor / 'O .ö l ' / j ; alles per mud. 

L e e u w a r d e n . 27 Jan.: het' uitroeren van vverkeu tot 
onderhoud van: lo. bet buis van burgerlijke cn müitaire 
verzekering alhier; 2o. bet bui- van opsluiting cu tuchtiging 
met liijhchoorcncle gebouwen alhier; beide over 1808—1870 
Aannemers ziju geworden van het 1ste perceel W. Fcenstra 
te Leeuwarden, mor ƒ 2552 en van bet 2de perceel J . i'. 
wroen, tc Leeuwarden, vour f 9236. 

Advertentiën. 
liet Geiiieente-llesttiur van-JIKHllEX Of ZOO 1/ 

">•>•<-•• ' G E M E E N T E A R C H I T E K T tevens 
L e e r a a r i n het r eg t l i jn ig en b o u w k u n d i g 
T e e k e n e n mm de gemeente Teekenscbonl, voor
zien van de vereisehte akte volgens de wet op 
liet middelbaar onderwijs, Natuur- en Werktuig
kundige kennis dient tot aanbeveling. Op eene 
jaarwedde vau ƒ 1 2 0 0 , mei aandeel in de School
gelden. 

Vóór den I Maart 1808 bij vrachtvrije brie
ven , met overlegging der wettelijke bewijzen van 
bekwaamheid en goed zedelijk gedrag, zich aan 
te melden bij den heer Burgemeester der ge
meente. 

Aanbesteding en Verpacht ing . 
DE BURGEMEESTER HER GEMEENTE ARNHEM 

zal op Woensdag 5 February 1808, 's middags 
12 ure, ten Raad huize, in het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 

voor den tijd van 3 of 6 j a r e n , ingaande 1 
Julij 1808, 

H e t R E I N I G E N en S C H O O N H O U 
D E N v a n de Gemeen te . 

D e l e v e r i n g v a n m a t e r i a l e n i n 1868 , 
6 Pe rcee l en . 

D e l e v e r i n g v a n gewasschen e n on-
gewasschen g r i n d i n 1868. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente Utrecht zijn voornemens, op Zaturdag, 8 
February 1808, des namiddags ten één ure 
ten Stadhuize in liet openbaar aan te besteden:' 

H e t b o u w e n v a n een Z i e k e n h u i s m e t 
b i jhoorende w e r k e n v o o r genoemde 
Gemeen te aan d e n To l s t eegs inge l , te 
U t r e c h t . 

Het bestek en dc teekeningen zullen ter be-
zigtiging liggen aan het bureau der Gemeente
werken achter Klarenburg en is aldaar , zoo 
mede ten Stadhuize en bij de Boekhandelaren 
V A N TERVEEN EN ZOON, verkrijgbaar gesteld 
tegen betaling ƒ15 — per exemplaar, met in
begrip der teekeningen. 

Utrecht, 14 January 1808. 
De Secretaris der gemeente Utrecht, 

W. H. DE WATTEVILLE. 

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

te ARNHEM. 
Waterpas - , h o e k m e e t - en andere I n s t r u m e n 

ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE,DEN AANLEO 
VAN SPOORWEGEN cn OPENBARE 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. 

Bij MARTINUS N1JHOFF, te 's Gravenhage, en 
D. A. TH1EME, te Arnhem, ziet het l icht: 

H E T I J Z I E J F L , 
meer bepaaldelijk beschouwd als grondstof, be

stemd tot vervaardiging van vuurmonden door 
A . K . I t K I T I I K K , 

Kapitein der Artillerie. 

Uitgegeven op last van het Departement van Oorlog. 
Roy. 8vo. 9u' blz. Met 5 platen. Prijs f 1.20. 

te Arnhem bij D. A . THIEME.—Hoofdcorrespondenten L. VAN HAKKENES & V. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DEK WIEL. 

Derde jaargang. U 0 . 6. 

trrschijnl geregeld ieder» Zalerdif bij 
II. * . T H I E M E te A r n h e m . 

I'riji per 3 minden franco p. p. ƒ 1.65. 

8 Februari 1868. 

ken ibmieert udi veer e» jaargang. 
Uierleiliëe lesten ƒ -.10 pergeidei regel 

en ƒ-.IS teer tegel ei eel S'. 

W E E K B L A D voor A R C H I T E C T E N , n & E n E U B , S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en 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 E N D T J ö z . 

Met medewerking van Dr. T. TAN DOESBUKGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. II. LEUMAN, II. LINSE, S. E. W. R00RDA TAN ETSINGA, H. P. VOGEL 

GESTICHT VOOR ONGENEESBAREN 
TE ROTTERDAM. 

Wanneer men de Wester-Singel alhier bewan
delt en genaderd is tot de plaats , waar de heer 
Reepmaker zijn schoon landhuis stichtte, ont
waart men op geringen afstand daarvan een statig 
gebouw, dat door zijn religieus karakter en 
torenspits veler aandacht zal trekken. Dit ge
bouw kortelings opgetrokken en bestemd tot ver
pleging en verzachting van het lot der lijdende 
menschheid , bekend onder den naam van : «Ge
sticht voor ongeneesbare zieken ," is bijna vol
tooid en draagt uitwendig den stempel der waar
heid en der kracht; de baksteenbouw vindt daar 
eene rijke toepassing, en hoe levert het daardoor 
een sprekend contrast op met de bouwproducten 
van die moderne bouwmeesters, welke in weer
wil van hunne schoon klinkende redevoeringen 
over liet rede gevende in de bouwkunst, door 
het bouwen van opgesmukte en bepleisterde ge
vels een architectuur in het leven riepen , die 
wel berekend is op effectbejag, maar goed be
schouwd, degelijkheid mist, en slechts schijn en 
leugen vertoont. 

Op welwillende wijze werden wij in de gele
genheid gesteld , om het inwendige van het ge
bouw te bezichtigen ; doelmatigheid, soliditeit en 
goede bewerking strijden daar om den voorrang. 
Het gebouw, zijnde het middelste hoofdgebouw, 
maakt slechts een derde gedeelte uit van het 
grotesque ontwerp van het gesticht, waarvan wij 
eveneens inzage verkregen. De gunstige indruk
ken , die daardoor bij ons zijn teweeggebracht, 
en het merkwaardige der geheele inrichting 
deden ons besluiten op dit project door middel 
van De Opmerker meer bijzonder de aandacht 
te vestigen, en gaarne willen wi j , door het 
geven van eene korte beschrijving der plannen, 
voor zoover we daartoe bij machte zijn — de 
bestemming der verschillende lokalen vonden we 
op de teekening niet aangeduid — het onze 
bydragen. 

Het terrein, waarop het gebouw gesticht wordt, 
is geïsoleerd. 

Het gesticht bevat drie langwerpig vierkante 
hoofdgebouwen, breed 51 el en diep 8,00 el , 
welke evenwijdig en op evenredige afstanden 
van 19 el met hunne langste zijde van elkander 
zijn geplaatst. De voornaamste gevel van het 
voorgebouw heeft eene breedte van 51 el , is 
naar den openbaren weg en het zuiden gekeerd. 
De hoofdgebouwen zijn onderling in het midden 
door een gang , de hoofdgang, vereenigd. Ter 
weerszijden van dien gang zijn in het sousterrein 
en op den beganen grond verschillende lokalen 
ontworpen ter gezamenlijke breedte van 14 e l ; 
aan het einde van dien gang bevindt zich de 
kapel ter breedte van 9 en ter lengte van 20 el. 
Door deze planverdeeling zijn tusschen de hoofd
gebouwen open ruimten ontstaan , welke tot tui
nen of wandelplaatsen zullen dienen. 

Aan de voor- en achterzijde van het gesticht 
bevinden zich terreinen tot tuinen bestemd. Aan 
de zijde van den openbaren weg is de hoofdtoe
gang door den tuin naar het gesticht; ter weers
zijden van den ingang zijn gebouwtjes, voor den 
dienst bestemd, ontworpen. 

Het plan bevat een sousterrein, hoog 3,20 el, 
een beganen grond. hoog 5,00 el en eene ver
dieping hoog 0,00 el ; het sousterrein is voor 
den dienst aangewezen, bevat keukens, wasscherij 
en provisiekelders. 

In het middelste der drie hoofdgebouwen wor
den ter weerszijden twee ruime en goed verlichte 
hoofdtrappen aangetroffen, welke naar den be
ganen grond, de eerste- en zolderverdieping 
toegang verleenen. 

Door den hoofdingang komt men in een ruime 
vestibule en vandaar in den genoemden hoofd
gang , waaraan men ter weerszijden goed ver
lichte en ruime lokaliteiten met accessoires aan
treft. 

In het voorgebouw, ter weerszijden der vesti
bule en in de i paviljoenen van het midden-
en achterhoofdgebouw vindt men kamers en 
zalen voor zieken voor uitspanning, spreek- en 
badkamers en de apotheek. 

Op de eerste verdieping dient de hoofdgang 
uitsluitend tot communicatie der hoofdgebouwen; 
op deze verdieping bevinden zich in het voor
gebouw, ter weerszijden van eene vestibule, eene 
ziekenzaal; de drie paviljoenen der andere ge
bouwen zijn mede tot ziekenzalen ingericht, welke 
aan drie zijden verlicht zijn, sgstème moderne 
des pavilions isolés; elke zaal heeft privaten en 
eene separatie-kamer; in het vierde paviljoen 
vindt men eene trap, welke van het sousterrein 
door al de verdiepingen gaat: in dit paviljoen, 
dat eene insteekverdieping heeft, worden ver
schillende kamers tot gebruik der geestelijke 
zusters bestemd, en die voor de directie aan
getroffen. 

De ziekenzalen hebben eene breedte van 7,50 
el , eene lengte van p. m. 20 el en eene hoogte 
van 0 el. 

Voor eiken lijder is op p. m. 41 kub. el lucht 
gerekend. 

De zolderverdieping der hoofdgebouwen kan 
in tijden van epidemie tot hulp-ziekenzalen inge
richt worden. 

De verwarming van de zalen van het gesticht 
zal door middel eener warmwaterleiding ge
schieden. 

Kunstmatige ventilatie bestaat niet; de zalen 
hebben aan de noordzijde dubbele ramen, welke 
evenals de overigen beweegbaar zijn ; in de mu
ren zijn ventilatie-roosters aangebracht. 

Dc oppervlakte der gebouwen bedraagt p. m. 
2,214 vlerk. el. 

Het gesticht is bestemd voor mannen en vrou
wen , wordt door particulieren opgericht en 
zal p. m. f 350,000 kosten. 

De stijl, waarin het gesticht is ontworpen, is 

een middeleeuwsche, gewijzigd naar de eischen 
van onzen tijd; de plannen zijn vervaardigd door 
den genialen bouwmeester, den heer F. Laureys 
te Brussel ; het geheel getuigt van voel studie 
en kenmerkt den waren bouwkunstenaar. 

Vestigen wij een terugblik op den toestand 
der ziekenhuizen in het laatst der vorige en in 
het begin dezer eeuw, en wij staan verbaasd 
over de overwinning, die de wetenschap in onze 
dagen in deze philantropische richting behaald 
heeft. 

In Frankrijk, het land der zoogenaamde beschaving, vin
den wij dien toestand geschetst door Durand, Précis des 
lecoas d' architecture, waar hij zegt: Van alle gebouwen 
zijn het evenwel de ziekenhuizen. waarin de meeste gezonde 
lucht moest heerschen; uver 't algemeen ziju het juist die 
gebouwen , waarin men ze bet minst aantreft. Iu de meesteu 
vormen de vereeniging van alle zalen iu de boeken van 
den vierboekigeu- ot in het midden vau den kruisvorm braud-
punten vau besmetting, niet alleen noodlottig voor hen, 
die iu die plaatsen verpleging voor hunne ziekten zoeken, 
maar ook voor de bewoners der steden, waar die gebouwen 
op eene ondoordachte wijze zija ingesloten. Ten opzichte 
van al de andere gedeelteu ziju die gebouwen met zooveel 
zorgeloosheid en onwetendheid bewerkt, eu dc aanblik, die de 
schikkiug van het geheel oplevert, is zoodanig, dat de be
klagenswaardigste niet dan niet tegenzin toestemt, zich uaar 
die" plaatsen te doen vervoeren, die meer gelijken op af
gronden, waar de lijdende menschheid verdelgd wordt, dan 
op gasthuizen. 

1 ii het programma van de commissie, voor de oprichting 
van het ziekenhuis Lariboisièrc, lezen we: Parus, waar de 
rijkdom zoovele prachtige paleizen, waar de godsdienst, de 
wetenschappeu, dc kunsten eu de koophandel afzonderlijke 
en grootsche monumenten bezit, Parijs heeft tot op heden 
geen ziekenhuis, dat aau al de eischen der hygiene be-
autvvoordt. 

En wat Engeland betreft, waar het grootste aantal zie
kenhuizen wordt aangetroffen, daarvan zegt miss Plar. 
Nightingale i „Men zoekt te vergeefs in Engeland naar een 
ziekenhuis, dat door zijne inwendige vcrdeeliug en ligging vol
komen beantwoordt aan de voorwaarden der gezondheids
leer. Ouze arebitectcu duen hun best, om het zwakke en 
schaarsche licht vau onzen mistigen dampkring, en de toe
voer van zuivere lucht in de ziekenzalen te beletten. Zy 
plaatsen o. a. de bedden zoodanig, dat dc bedorveu lucht, 
alvorens tc kuuueu ontsnappen , over eene reeks zieken moet 
heeustrijken. 

Wij gevoelen weinig neiging deze wellicht 
donker gekleurde schetsen met andere te ver
meerderen. Men neme slechts de plattegrond-
teekeuingen van oude ziekenhuizen in het bui
tenland ter hand, om zich te overtuigen, dat 
de ontwerpers geen stelsel gevolgd hebben, 
waardoor de inrichting geen doel treft. 

Het is bekend, dat Italië reeds in vorige eeu
wen uitgebreide en doelmatige ziekenhuizen be-
z it. Wij vertrouwen aan bevoegder pen de taak, 
om de toestand der ziekenhuizen in de vorige 
eeuw in het gastvrije Nederland te beschrijven. 
Wij mogen echter als ons oordeel niet verzwij
gen , dat de meesteu niet geheel aan hunne be
stemming voldeden. 

Thans bestaan in verschillende landen van 
Europa ziekenhuizen , waarvan de inrichting zoo 
volkomen aan het doel beantwoordt, dat de lijdei 
niet meer behoeft te vreezen daar geen hulp eu 
goede verpleging te zullen vinden — integen
deel , het uiterlijke en de omgeving werken reed s 
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weldadig op zijn gemoed; wanneer men ze bin
nen treedt, verkondigt alles, dat men de lijdende 
menschheid liefde toedraagt, en gevoelt de 
lijder reeds daardoor verlichting van den last der 
schaamte, een last dikwerf nog zwaarder en 
onverdraaglijker, dan die der ziekte zelve. 

In onze eeuw kan Frankrijk op een aantal 
goed ingerichte ziekenhuizen wijzen ; het zieken
huis Lariboisiêre te Parijs, neemt daarbij de 
eerste plaats in , en dooi een uittreksel uit het 
werk van M. Arniand Husson, Études sur les 
hopitaux etc., laten wij hier eene beschrijving 
volgen. 

Het ziekenhuis Lariboisiêre OJI betonde St.-I.azare iu het uoor-
den van Parijs gebouwd, is ecu onzer ziekenhuizen, datiu 
verschillende opzichten het volledigst aan zijne bestemming 
beantwoordt. De bouw vau deze stichting werd in het jaar 
1840, naar de plannen van M . Gouthier, lid van het insti-
tuut, ondernomen. Het programma aan dezen architect door 
de administratie gesteld, beval hem om de denkbeelden iu 
1788 door commissarissen vnu dc academic van wetenschap
pen en door Tenon over de samenstelling der zieki nhuizcu 
ontwikkeld, te volgen. Tengevolge daarvan stelde bet ver
vaardigde project in ziju geheel bet algemeene plan voor, 
dat in de gedenkschriften der academie bekend gemaakt is. 

Het ziekenhuis Lariboisiêre, iu Maart 1854 voltooid, is den 
13 dierzelfder maand voor de omringende volkrijke en nijvere 
kwartieren , opengesteld. Hat établissement, tot de oprich
ting waarvan in 1830 besloten werd, was aangeduid geworden 
met deu naam van Noorder-Zieken huis, en ontving in 1841 den 
naam van Ziekenhoii der Republiek. In 1S52 kwam men op 
de eerste benaming terug. Kindtlijk iu 1853, toen de bouw 
bijna voltooid was gaf men aau dit nieuwe établissement de 
naam van Ziekenhuis Lariboisiêre tot een aandenken aan de 
vrome milddadigheid van de gravin de Lariboisiêre, die haar 
vermogen, ten bedrage van fr. 2,600,000, aau de administratie 
voor algemeeuen bijstand had vermaakt. 

Het emplacement vau het ziekenhuis, thans van idle zijden 
door deu openbaren weg begrensd, besloeg oorspronkelijk 
slechts 34,582 el. Doch , ten einde de ziekenzalen vrijer te 
maken eu uitgebreide wandelplaatsen aan de eeuigszins onvol
doende tusschen de paviljoenen uitgespaarde grasvelden aan 
te sluiten , voegde men er, door nieuwe aankoopen of schen
kingen, 17,287 el gronds bij. I>c omtrek van het etablissement 
bedraagt 51,860 cl. 

De kosten der oprichting en van ameublement van bet 
ziekenhuis Lariboisiêre hebben fr. 10,455,056 bedragen; het 
ziekenhuis is samengesteld uit eene reeks gebouwen, ieder 
ter hoogte van twee verdiepingen, onderling gescheiden 
door grasvelden of wandelplaatsen, eu opgetrokken langs 
twee evenwijdige richtingen. 

Een grooten, met boomen beplanten bof, bevindt zieli iu bet 
midden van deze gebouwen. 

Eene, met glas overdekt , gaanderij loopt lau^- de vier zijden 
van dezen hof cn onderhoudt de gemeenschap voor de ver-
scbilleude dieustcn en kau tot wandelplaats voor de herstel
lende zieken strekken. 

Zes paviljoenen, waarvan 3 ter rechter- eu 3 ter linker
zijde , zijn voor de zieken bestemd. 

leder pavUjoeu bevat 3 zal .-u met 32 bedden iu eene kleine 
kamer aau het einde vau iedere zaal geplaatst, eu bestemd 
voor onrustige zieken en voor hen die door besmetting aangetast 
zijn. Dc kraamzaal bevat slechts 28 bedden, en de kleine 
kamer, aan bet einde daarvan , ontvangt slechts zieken, die 
eene verlossing moeten ondergaan, eu is tot reiniging der 
kinderen bestemd. 

Er ziju alzoo in die gezamenlijke paviljoenen, inet inbegrip 
van 28 wiegen, 606 bedden voor genees- en heelkundige 
behandeling bestemd. 

In tijden van epidemie zou het aantal bedden van dit zie
kenhuis gemakkelijk vermeerderd kunnen worden. 

De gevel- of hoofdgebouwen bevatten op den beganen 

frrontl ne bureaux der administratie, dc ontvangstzalen eu 
okalen tot genees- cu heelkundige consultat:e voor extern es, 

de algemeene dienst der keuken cu de artsenij bereiding en 
hetgeen daarbij behoort. De voornaamste geempioieerden: 
directeur, econoom, geestelijke, apotheker, enz. wonen op 
de eerste verdieping; slaapvertrekken voor bet dienstpersoneel 
zijn op de bovenste verdiening geplaatst; acht stookplaatsen 
zrju op den beganen grond der gebouwen langs den midden
hof aaugebracht. 

De kapel vormt het midden der aehtergebouweu ; de voor
naamste gevel wordt van het groote plein gezieu. 

Ter rechter en linkerzijde van de kapel ziju gevestigd: 
1. De verschillende lokalen ten dieuste der geestelijken. 
2. De zalen voor gewone, samengestelde stoou. baden, enz. 
3. De liuneukamcrs, bet wasebhuis, enz. 
4. Slaapplaatsen voor vrouwelijke bedienden. 
Twee amphiteatbers, tot het houden van een cursus iu de 

operatic-leer, bevinden zich ter rechter en linker zijde van 
dc kapel. 

Het ampliiteatcr voor lijkontlediug, de rustzaal, verschil-
lende uiaguzijueu en bewaarplaatsen , door dienstgangen ge
scheiden , zijn achter dc kapel geplaatst, euz. 

Er worden twee verschilleude stelsels vau luehtverversebiug 
en verwarming iu het gesticht aangetroffen. 

De organisatie van het personeel der verschillende adminis
trative diensten telt 130 personen, waarvan de kosten in 
1861 fr. 43,858 bedroegen. 

Het personeel der dokters, chirurgijns, apothekers, enz. 
kostte Ir. 24,100. 

Het ziekenhuis Lariboisiêre biedt inderdaad in zyn geheel 
de beste gezondheidsvoorwaardeu aan, die men kau verlan
gen, en men kan vaststellen dat het door zijne iurichtiug 
al de tot heden door kuust eu praetijk aaugewezeu verbe
teringen bev-nt. 

Onder dc schoonste ziekenhuizen van Europa 
mag het nieuwe gebouwde en in 1864 voltooide 
ziekenhuis te Weeneti, bekend onder den naam 
van Budolf-Stiftunggerangschikt worden. De tee
keningen en uitvoerige beschrijving van deze merk
waardige inrichting zijn te vinden in de Allge-
meine Bau-Zeitung, jaarg. 1806. Beperkte ruimte 
verbiedt ons eene opsomming te leveren van zelfs 
eenige der in den laatsten tijd in het buitenland 
gestichtte, voortreffelijke ziekenhuizen. Bij de 
meesten dezer ziet men het paviljoenstelsel, dat 
reeds in 178U door Tenon werd aanbevolen, ge

huldigd, een stelsel wel kostbaar in uitvoering, 
maar onbetwistbaar het doeltreffendste. Belang
stellenden verwijzen wij daaromtrent naar het 
meergenoemde werk van M . Armand Husson, 
Elude sur les hopitaux, waarin o. m. eene mono-
grnphie van vele dier inrichtingen te vinden is. 

Nederland is op dit gebied niet achtergebleven. 
Rotterdam, Middelburg, ' s -üravenhage, enz. kun
nen wijzen op moderne en doeltreffende zieken
huizen. 

De aanbesteding voor een nieuw ziekenhuis te 
Utrecht zal spoedig plaats hebben. 

Het maken van een project voor een ziekenhuis 
in Nederland'- hoofdstad is aan bekwame bouw
meesters opgedragen. 

Wij achten ons niet geroepen in eene beoor-
deeling of vei gelijking te treden van de meerdere 
of mindere waarde der in ons land gebouwde of 
in aanbouw zijnde ziekenhuizen, en in hoeverre 
zij , uit een architectonisch oogpunt beschouwd, 
tls typen kunnen aangewezen worden. 

Een overzicht der plannen, van iu het buiten
land gestichte ziekenhuizen, beeft bij ons de 
overtuiging gevestigd, dat, wat de inrichting 
betreft, er reeds vele bestaan, die navolging 
verdienen; in dit opzicht is de taak van den 
bouwmeester , die zich niet de opdracht tot het 
maken van projecten voor den bouw van een 
ziekenhuis mag vereerd zien , gemakkelijk gemaakt, 
eu z i j , die niet vermijding van doellooze versie
ringen en weelde, door een oordeelkundig ge
bruik van duurzame bouwstoffen, met aanwending 
van gepaste vormen aan het uit- en inwendige 
een edel en tevens aangenaam karakter weten 
te geven, zullen wel liet best aan hunne roeping 
beantwoorden. 

Elke poging, die aangewend wordt tot ver
spreiding vau meer licht over de inrichting van 
ziekenhuizen, verdient aandacht en daarom zouden 
wij het eene belangrijke aanwinst voor de weten
schap achten, indien de architect Laureys te 
Brussel kon besluiten zijn verdienstelijk project 
door den druk toe te lichten. 

Mij voorraad mag llotterdam er roem op dragen, 
naast het gunstig bekende ziekenhuis aan den 
Coolsingel , een tweed.' monument der humaniteit 
te kunnen aanwijzen. 

Botterdam, Februari 1868. A. KORNUÖRFFER. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

De hevige orkaan in den nacht van 18 Ja
nuari 1. 1. heeft het militaire korenniagazijn te 
Paderborn voor de helft doen instorten. De 
andere helft bleef ongedeerd en Werd in geenen 
deele beschadigd. Het gebouw telde drie ver
diepingen en was eerst sedert I ' / 2 jaar in gebruik. 

— Voor de uitvoering van de Indisch-Euro-
peesche telegraitliiju Londen — Berlijn — Teheran, 
waarvoor de Pruisische en Russische regeeringen 
concessie hebben verleend, hebben de heeren Sie
mens en Halske te Berlijn en gebroeders Siemens 
te Londen eene Engelscli-Duitsclie actiën-maat
schappij , met een kapitaal van 400.000 pond 
sterling, opgericht. De regeeringen van Pruisen 
en Rusland nemen voor 80.000 pond sterling in 
deze maatschappij deel. 

— Het Dombauverein te Frankfort heeft tot 
den 1 7 J t n Januari 97.000 gulden ontvangen, 
waaronder de giften van Dllitschers in New-York 
en Constantinopel gerekend zijn. 

— De restauratie van den Dom te Pressburg, 
die onder de leiding van den architect Joseph 
Lippert werd uitgevoerd en 2' ,j jaar heeft geduurd, 
is nu gereed en heeft 60,000 florijnen gekost. 

— De uitvoer van spoorstaven is in Engeland 
in het afgeloopen jaar aanmerkelijk vooruitge
gaan. In de 10 eerste maanden van 1867 wer
den 513,071 ton uitgevoerd, tegen 430,141 ton 
in hetzelfde tijdvak van 1800 en 301,652 in 1855. 

De oorzaak van den meerderen uitvoer is voor 
het grootste gedeelte gelegen in de verzending 
naar Rusland, waarheen 125,513 ton werden ge
zonden tegen 55,396 ton in 1800. 

— De Douibouw-vereeniging te Frankfort a/M. 
heeft besloten het fonds te stijven , door middel 
van eene loterij van kunstwerken. De inge
zonden kunststukken zullen , vóór de verloting, 
in het openbaar worden ten toon gesteld. 

— Er is eeue prijsvraag uitgeschreven voor 
een monument, dut te Pont-de-l'Arche (Depar
tement Eure) zal opgericht worden ter nage

dachtenis van den archeoloog, letterkundige en 
graveur Langlois. 

— De stad Liegnitz heeft hel besluit genomen, 
het standbeeld van Frederik deu firoote in de 
fabriek van Geisz te Berlijn in zink te doen ma
ken en nog in dit jaar, ter herinnering aan den 
slag bij Liegnitz, (1760) te plaatsen. Het voet
stuk zal uit Silezisch manner bestaan. 

— Op de kostbare fresco-schilderingen iu de 
koninklijke galerij van het Westminster paleis te 
Londen, neemt men een grauwen aschkleurigen 
uitslag waar, waardoor deze kunstvoortbrengselen 
met vernietiging bedreigd worden. 

— De leden van de arbeidersvereniging ter 
bevordering van den bouw van arbeiderswoningen 
te Parijs hebben den keizer een adres overhan
digd , houdende warme dankbetuiging voor zijne 
medewerking om het doel te bereiken. Zoo schonk 
hij aan de vereeniging de 41 uit zijue partiku-
liere fondsen gebouwde arbeiderswoningen in de 
Avenue Uainucsnil, te zamen eene waarde heb
bende van 600.000 fr.: zoo deed hij haar door 
dr. Conneau bovendien nog 206,000 fr. toekomen 
als bijdrage in de kosten van den bouw van meer 
woningen, en nam hij alle kosten van adminis
tratie enz. dei vereeniging. die reeds tot 45,000 fr. 
gestegen waren, voor zijne rekening. 

— De Fransche Moniteur bericht dat dc schali 
MUI Perzië, in overleg met den Fiuuschen gezant, 
voornemens is zijue hoofdstad Teheran, door ver
breeding der straten, uitlegging der vestingwer
ken, enz., fraaier en gezonder te maken, en ze 
door vier groote zijwegen te verbinden met de 
landstreken, waaruit zij deu toevoer van mondbe
hoeften ontvangt De Moniteur voegt daarbij dat 
de uitvoering dier plannen is opgedragen aan ge
neraal Bulher,een officier van de Fransche genie, 
die reeds 15 jaren in dienst der Perzische regee-
ring is. 

— Het nieuwe museum te Weimar zal dit jaar 
zoover voltooid zijn , dat het in gebruik zal 
worden genomen. In liet begin van 1804 is met 
den bouw een aanvang gemaakt. 

— Men is voornen ens, iu het zuidelijk ge
deelte van Londen een park aan te leggen. De 
benoodigde grond is reeds aangekocht voor eene 
som van 60,000 p. st. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Oravenhage. Bij beschikking vau Z. E. 
den minister van binnenlandsche zaken i s , na 
voorafgaand vergelijkend onderzoek, met ingang 
van 1 Maart 1868, benoemd tot opzichter van 
den Waterstaat der 4 , l e klasse, J. P. van Balgooij. 

— Hij beschikking van denzelfden minister is 
G. A . de Heus, net ingang van 15 Febr. 1868, 
ontslagen als opzichter van den Waterstaat der 
4' klasse, en is bij gelijke beschikking, niet in
gang van 1 Maart e. k., benoemd tot opzichter 
van den Waterstaat der 4" klasse J. Mass ink Os. 

— 7.. M . heeft bewilliging verleend op het, bij 
liet verzoekschrift overgelegd , ontwerp der acte 
van oprichting der naamlooze vennootschap : Eerste 
Maatschappij voor Burgerwoningen , te vestigen 
te Rotterdam. 

— Wij vernemen met genoegen dat door de 
jongste stormen, aan de werken op den Hoek van 
Holland, geene schade aan de werken is ontstaan. 

— De Sederlandsche Industrieel maakt mel
ding in een schrijven uit Amsterdam, dat de 
commissie benoemd door de aandeelhouders der 
Exploitatie-maatschappij, er in zoude geslaagd 
zijn , om van het bestuur van de Luik-Limburg-
sche en Almelo-Salzbergen-spoorwegen voordeeli-
ger voorwaarden te bedingen, en dut nu twee 
bankiershuizen genegen zouden zijn vier millioen 
gulden aan de maatschappij als leening te ver
strekken tegen 6 pCt., onder voorwaarde dat de 
termijn van terugbetaling der door het Gouver
nement geleende twee en een half millioen gulden 
eenige jaren worde verschoven, en dal de Staat, 
van zijn recht op »/. der zuivere winst afstand 
doende, totdat de inkomsten ƒ 1 5 0 0 0 per mijl 
zullen bedragen, inmiddels genoegen neme me t l / , 
van de zuivere winst. 

— De aandeelhouders der Amsterdamsche Ka
naal-Maatschappij zullen met genoegen vernomen 
hebben, dat de Directie, niet toestemming van 
de ministers van binnenlandsche zaken en finan
ciën, de negende storting ad 10% heeft uitge
schreven. Zou men hieruit mogen afleiden dat 
de werken dier maatschappij voer 80% (zijnde 
het reeds gestorte kapitaal) voltooid zijn? 

Naar men verneemt zijn eenige architecten 
door commissarissen van de Nieuwe of Litteraire 
Sociëteit op bet Plein alhier, uitgenoodigd plannen 
te maken tot verbouwing der bestaande lokalen 
en deze vóór den 1»'™ Maart 1868 in te zenden. 
Hoewel men slechts voorloopige ontwerpen niet 
globale opgave van kosten verlangt, is de tijd te 
kort, om eene verbouwing van dezen omvang te 
ontwerpen eu betreuren wij het, dat de tijd niet 
ruimer gesteld is. De uitgeloofde prijs van ƒ250 
zal ook niet medewerken om velen te bewegen 
tijd en moeite aan deze zaak ten beste te geven , 
vooral als men genoodzaakt is voor de noodige 
opnemingen in loco eene reis naar 's-Gravenhage 
te ondernemen. Wij zien hieruit al weder dat 
men zich een slecht denkbeeld vormt van de 
moeiten, die het maken van het ontwerp eener 
verbouwing vordert en hadden gaarne gewenscht, 
dat commissarissen zich tot deskundigen hadden 
gewend, om deze over de voorwaarden van prijs-
uitschrijving, belooning en termijn van inzending 
te raadplegen. 

A m s t e r d a m . In een daartoe door het rijk 
afgehuurd lokaal ter dezer stede worden sinds 
eenige dagen rijks-telegraphisten onderwezen in 
het bedienen van den telegraaf-toestel van pro
fessor Hughes, r i t Amerika. Dit stelsel bestaat 
daarin, dat het telegram direct iu drukletters 
wordt overgebracht; de strook, waarop het tele
gram staat, wordt op een papier geplakt en aan 
den geadresseerde gezonden. Professor Hughes 
zelf geeft den telegrapliisteti les in de behande
ling van dezen toestel, door hem uitgevonden. 
De Regeering heeft van dien heer het rei ht ge
kocht , on: zijn toestel te gebruiken , en zal het 
spoedig hier te lande invoeren. Behalve het voor
deel , dat het telegram direct in drukletters wordt 
overgebracht, waardoor het maken van fouten 
bij het opnemen en overschrijven wordt voorko
men, heeft deze uitvinding nog het voordeel, dat 
iiien daardoor tweemaal meer berichten in den
zelfden tijd kan overbrengen dan met de tegen
woordig in gebruik zijnde toestellen. Aangenaam 
is het te zien, dat de heer Wenckebach, inge
nieur van den rijks-telegraaf, aan wien men 
reeds zooveel verschuldigd is op het vak van tele
graphic , de Regeering heeft weten over te halen 
om het stelsel van den heer Hughes hier te lande 
toe te passen. 

L e e u w a r d e n . De storm op 1 Februari j . l . 
heeft hier aan een groot getal gebouwen vrij wat 
schade aangericht. V a n veel belang is zij aan 
de gasfabriek, waarvan het dak des morgens ten 
6 ure grootendeels werd afgeslagen. Gelukkiglijk 
hadden zich de stokers, die de nachtdienst had
den gedaan, juist verwijderd, en stonden de 
stokers voor den dag eerst op het punt om bin
nen te komen. De beschadiging is van dien aard , 
dat de gasveibruikers bijtijds werden verwittigd, 
dat er dien avond vermoedelijk geen gas voor de 
particuliere verlichting zou kunnen worden be
schikbaar gesteld. De groote schoorsteen van de 
pas nieuw gebouwde stroo-kartonfubriek is mede 
voor het grootste gedeelte omgewaaid. Hij kwam 
echter aan de buitenzijde terecht, waardoor de 
machinerie geene schade ontving. 

I N G E Z O N D E N . 

BRóNNERS PATENT-GASBRANDERS. 

Mijnheer de Bedacteur! 

In het nummer van den iS'1'- Januari j . l . van 
uw veel gelezen blad komt een ingezonden stuk 
voor tegen mijne Palent-Gasbranders, waarop 
ik mij verplicht acht. het navolgende te ant
woorden : 

Uit de geheele vorm en de wijze, waarop liet 
artikel gesteld i s , laat zich ten duidelijkste het 
navolgende besluiten : 

1". Dat de schrijver een persoonlijk belang 
heeft, om mijne branders te bestrijden , en tot 
dat doel in de keuze zijner middelen niet zeer 
kiesch is. 

2°. Dat de schrijver aan dit weinig loffelijke 
doel eene zoo in het oog loopende onbekendheid 
met de zaak verbindt, dat het waarlijk onbe
grijpelijk i s , dat hij den moed bezit, zich in een 
openlijk debat te wagen. 

Afgezien daarvan, dat een anonyme aanval 
altijd verdacht moet schijnen, terwijl eene eer
lijk gegronde meening steeds openlijk kan geuit 
worden, zoo bewijst zich mijne eerste conclusie 
daardoor, dat mijn onbekende bestrijder slechts 
één punt van mijn prospectus aangrijpt, en bo
vendien nog de woorden daarvan geheel verdraait. 

Hij zegt: »het minste wat men belooft, is 
eene besparing van 40 a 00 % • " 

Terwijl het in mijne prospectus luidt: 
lVerbruikt , om het zelfde licht te geven, 

circa de helft minder gas dan andere branders 
van gewone constructie 

Ik beweer nergens eene zoo groote besparing 
tegen de Argandbrunders te verkrijgen, en geef 
dit zelfs uitdrukkelijk in mijnen prospectus te 
kennen. 

Trouwens, indien men oordeelen wilde naar de 
(zooals ik hieronder zal bewijzen) ongerijmde 
tabel van mijnen bestrijder, zoo wijst eene ver
gelijking van de proef 3 in tabel I , met proef 
4 in tabel III ook de besparing met mijne bran
ders tegen de Argandbranders aan. 

Waarom zijn de andere eigenschappen mijner 
branders, in den prospectus opgesomd, slechts 
en bloc met een vraagteeken er achter geplaatst 
en dus verdacht gemaakt. 

Dat de schrijver slechts uit persoonlijk belang 
handelt, bewijst zich verder daardoor, dat hij 
beweert, dat de in het jaar 1800 tengevolge 
eener proefneming van den lieer Meijer, direc
teur der gasfabriek te Crefëld, gedane aanvallen 
door mij slechts heftig weersproken, doch niet 
wederlegd werden. 

Hij kent dus mijn toenmalig antwoord , waarin 
ik maar al te duidelijk, zooals hieronder te zien, 
de beweringen mijner tegenpartij wederlegde, 
en schaamt zich dus niet eene grove onwaarheid 
te zeggen. 

Het bewijst zich verder daardoor , dat de tabel
len, welke hij zegt het resultaat van nauwkeurige (?) 
proefnemingen te zijn , bijna geheel uit valsche 
cijfers zijn zamen gesteld, en de daarin begane 
fouten , die niet anders dan met inzicht kunnen 
nedergeschreven zijn, zelfs voor den oningewijden 
tastbaar zijn. 

Volgens hem gebruiken o. a.: 
BrSnner's Patent-Gat brander \ ° . 3 bij iylodrukking 5.8 • ' gas 

„ 4 „ 3'/,„ „ 5.5 „ „ 
Viscbstaartbrauder „ lVu „ 5.8 „ „ 

. , 3 % . „ 5.6 „ „ 
Vlcennuishrauder „ l * / i 0 „ 5.9 „ „ 

„8%t. „ 5.6 „ „ 
Wien wil nu de geleerde anonyme schrijver 

wijs maken, dat de branders bestaan , waarvan 
het gasverbruik bij toeneming der drukking af
neemt "? 

Dezelfde ongerijmdheden laten zich op het eer
ste gezicht in verscheidene zijner aangegevene 
cijfers aanwijzen. 

Het bewijst zich verder daardoor, dat de schrij
ver, terwijl hem bekend i s , dat eerstdaags te 
Rotterdam eene door de Nederlandsche Maatschappij 
ter bevordering van Nijverheid benoemde com
missie tot het onderzoek mijner branders zal over
gaan, en dit onderzoek de waarheid of onwaar
heid mijner beweeringen aan den dag zal brengen, 
desniettegenstaande aanleiding vindt, om de decis-
sie dier commissie, door een zoo zwak en weinig 
steekhoudend geschrijf, vooruit te loopen. 

Mijne tweede veronderstelling, dat de schrij
ver van de zaak zelve zeer weinig kennis heeft, 
bewijst zich daardoor, dat hij in de boven aau 
gehaalde valsche cijfers zulke groote misslagen 
begaan heeft, dat hij in zijne tabellen den druk, 
waarmede de Argandbranders branden, op l ' / i 0 , 
3 ' / j 0 ja zelfs op 3 V 1 0 stelt! en dat hij de licht
sterkte op ' / 1 0 0 0 iu een geval zelfs op '/loooo 
kaarslichtsterkte nauwkeurig aangeeft!!! 

Ik zoude mijnen geleerden bestrijder zeer dank
baar ziju , indien hij mij ter uitbreiding mijner 
kundigheden iu die kunsten wilde inwijden. 

Mij met eene zaakkundige punktelijke weder
legging iu te laten, is iu dit geval uiet moge
lijk , daar de aanleiding daartoe, een zaakkundig 
gegronde aanval, ontbreekt. 

Een geheel ander geval was het met den des
tijds, in het te Muiichen uitgegeven Journal für 
Gasbeleuchtung, verschenen aanval op grond der 
proefnemingen van den heer Meijer te Crefeld. 

Deze proeven waren met kennis van zaken ge
nomen , en de gevondene cijfers juist: slechts de 
uit deselven getrokkene gevolgtrekkingen waren 
foutief. 

Ik kon dus hierop punt voor punt antwoor
den, en zijne verkeerde opvatting, met bewijzen, 
en wel met dezulken uls uit zijne eigene tabellen 
getrokken . wederleggen. 

Mijn geheele antwoord hier te herhalen ware 
te omslachtig; dat ik overigens de beweringen 
van den lieer .Meijer wederlegd heb, en van de 
juistheid mijner argumenten overtuigd was, blijkt 
teu duidelijkste uit het slot van mijn toenmalig 
antwoord, waarvan hel origineel bij mijnen hoofd
agent voor Nederland, den heer J. Göpfort, 

Wijnstraat te Rotterdam, voor een ieder ter in
zage ligt, en hetwelk aldus luidde: 

«Indien mijn bestrijder nog niet van zijn onrecht 
overtuigd i s , zoo noodig ik hein hiermede uit , 
met mij in tegenwoordigheid van competente en 
onpartijdige getuigen vergelijkende proefnemingen 
te doen, en het resultaat daarvan, met ons beider 
handteekening voorzien , op kosten van ongelijk 
in de meest gelezene bladen te doen publiceeren." 

Op dit mijn antwoord kwam toen geene tegen
spraak, en evenzoo werd aan mijne uitnoodiging, 
die voorzeker den eenigen weg aanduidde, waarop 
dc zaak beslist en onpartijdig ten einde kon ge
bracht worden , geen gevolg gegeven. 

Ik ben dus in dezen strijd ontegenzeggelijk 
overwinnaar gebleven. 

Geheel denzelfden loop nam de zaak, als ik in 
het vervolg nog eenige keeren werd aangevallen 
door personen, die hunne belangen, door mijne 
uitvinding, bedreigd meenden te zien. 

Indien nu de geëerde heer anonyme schrijver 
lust gevoelt, den kroon op zijn werk te zetten, 
zoo neme hij mijne toenmalige uitnoodiging, die 
ik thans tot hem richt, aan, cn verklaar ik , 
indien hij den hem toegeworpenen handschoen 
niet opneemt, zijnen aanval in Uw blad van den 
18'1'" Januari j . l . als vuigen laster. 

Tevens verzoek ik de geëerde redactiën van 
alle bladen, waarin genoemde aanval tegen mijne 
branders opgenomen is, ook aan deze regels eenen 
plaats in hunne kolommen te willen verleenen. 

Frankfort a/M., 25 Januari 1868. 
JlJLIl'S BllÖNNER. 

Aan de Redactie van De Opmerker! 

In n°. 3 van De Opmerker, jaargang 1808, 
verklaart de heer D. G. zich bereid tot het ge
ven van verlangd wordende inlichtingen, betref
fende de wijze van steenbakking in deu Hoff-
mannschen oven. — Z.Ed. zal dus, hoop ik , ook 
wel bereid zijn op te geven, de naastbijge-
legene plaats, waar dusdanige oven bestaat en 
of er toegang tot dien oven te verkrijgen is , 
ten einde zoowel de inrichting er van te kun
nen zien, als het fabrikaat te kunnen beoor-
deelen , 'twelk daarin vervaardigd wordt. 

Het zij mij verder vergund op te merken, het 
mij voorgekomen i s , dat de wijze van stoken 
der ovens hier te lande, waarop ZEd. het oog 
schijnt te hebben in n°. 51, vorigen jaargang, 
zeer ondoelmatig is. 

Sedert 10 jaren hut stoken van mijne ovens 
zelf dirigeerende, ga ik althans geheel anders 
tewerk, en liet men in de eerste 18 dagen van 
het stoken volstrekt geene, de zes volgende dagen 
eene allengs sterkere (roode), de drie daaraan 
volgende, eene aanhoudend felle (witte) gloei
hitte ; waarna het afstoken (meestal 10 dagen) 
plaats heeft. 

Volgens dien regel, zal men den meest klin
kenden en doorbakken steen hebben en in al 
dien tijd niet meer, eerder minder, turf ver
branden, dan dut men op andere wijze stookt, 
zooals, ook al vroeger bij ons, in 28 dagen 
plaats had, terwijl de ovens alsdan tot bijna 
van de hardste klinkers opleveren, waaronder 
zeer weinig kromme. Van het overige '% ge
deelte der steenen in die ovens, vallen er , zoo
als te begrijpen is , weinig in de zachte soorten. 

Verder heb ik opgemerkt, dat om doorbakken 
liardgrauwe steen te hebben, minstens 6 maal 
24 uren sterke gloeihitte noodig i s , en voor 
straatklinkers 9 maal 24 uren. 

Meer dan eenmaal heb ik ovens gaar gestookt 
van ongeveer 40,000 steenen in 0 X 24 uren 
en vond daarin zelfs hardgrauw en klinkers, 
doch die vlugge wijze van stoken gaf, op verre 
na, niet dien soliede doorbakken steen, als in 
de groote ovens en zulks voor ieder soort, zon
der onderscheid. 

De langere gloeiing in de Hollandsche ovens 
geeft dus, dunkt mij, deugdzamer steen. 

Stookt men nu 24 of 48 of zelfs 72 uren de 
steenen in een' Holfm.innscb.en oven, zoo vrees 
i k , dat onze ingenieurs, die toch in den regel 
nog al keurig zijn, op het stuk van klinkers, 
geen enkele er van zullen goedkeuren. 

Door het bovenstaande wil ik in het geheel 
niet beweren, dat onze ovens onovertrefbaar 
ziju, integendeel ben ik het eens met den ge 
achten schrijver over de Hotlmannsche ovens, 
dat bij ons de verbranding der gassen onvolko
men is , en dat zoo er mogelijkheid bestond de 
ovens te overwelven en den vuurgloed te rege
len , er eene groote schrede voorwaarts zoude 
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gedaan zijn in de besparing van brandstof, doch 
muren ter dikte van 3 el beneden en 2 el bo
ven , met eene helling naar binnen van 55 duim, 
op eene hoogte van 5,70 e l , zetten zich bij onze 
ovens, bij ieder baksel, tot 4 duim achterover 
en zou ik dus vreezen, dat een wulf, hij zulk 
eene uitzetting, zoude instorten; in elk geval 
20uden bij overwelving, de ovens van minder 
omvang moeten zijn. 

Met den geachte» schrijver over de Hoffmann-
sche ovens, geloof ik , dat het voor de beoefe
naren der natuur- en scheikunde hier te lande 
goede vruchten zoude dragen, dat zij de steen
bakkerijen theoretisch en praclisch bestudeerden. 

Hopende op mijne , in het begin dezes, gedane 
vraag eenig antwoord te zullen ontvangen , heb 
ik de eer te zijn : 

UEd. Dw. Dienaar, 
H. 

Varia. 
D e s t r a ten te Par i j s . De stad Parijs heeft 

op dit oogenblik bijna 9 millioen vierkante ellen 
openbare straat te onderhouden. In het jaar 1807 
zijn 595.458 vierk. ellen uitgevoerd, die, met de 
op 1 Januari 1807 reeds gereed zijnde straten 
en trottoirs, eene gezamenlijke oppervlakte be
slaan van 8.947.679 vierk. ellen. 

Deze oppervlakte laat zich, naar de verschil
lende construction, aldus verdeden: 
gepleisterde straten 4.888.648 vierk. el 
steenbestrating . . 2.146.005 „ „ 
straten van asphalt 165.654 „ „ 

Te zatnen 
trottoirs van graniet 545.939 vierk. el 
gepleisterde trottoirs 14.024 „ 
trottoirs van asphalt 1.192.414 „ 

Te zam< li 

7.195.302 vierk. el 

1.752.877 
Totaal 8.947.679 vierk. el 

In de oude str.d zijn geene gepleisterde trot
toirs ; deze zijn alleen in de oude gedeelten der 
vroegere voorsteden aangelegd. 

Het gebruik van asphalt voor rijwegen neemt 
zeer toe. In het jaar 1854 werd, in de rue Ber
g è r e , de eerste proef genomen, om door middel 
van het poeder van warmen asphalt, eenen vas
ten bodem te verkrijgen. Voor de rijwegen wordt 
het asphalt nog op deze wijze verwerkt, terwijl 
de trottoirs gemankt worden door het gieten van 
vloeibaren asphalt, die met kiezel gemengd is. 

Het asphalt, dat 10 percent hars bevat, wordt 
getrokken uit het «Val de Travers" (kanton Neuf-
chatel), uit Seijssel (Dep. d'Ain) en uit meerdere 
punten van het Jura-gebergte. Bij eene verhit
ting van ongeveer 100 graden , scheiden zich de 
hartsachtige deelen en de asphalt gaat tol poeder 
over. 

Bij eene nog hoogere verhitting en onder eene 
lichte drukking, hechten de moleculen weder aan 
elkander en nemen hunnen vrocgeren toestand 
weder aan. 

Het natuurlijke asphalt wordt, nadat het uit de 
groef komt, en tot poeder is verwerkt, in den 
oven op 140 graden verhit; het vervoer naar de 
plaats, waar het gebruikt wordt, geschiedt in 
ijzeren, hermetisch gesloten wagens, waarna 
het op den drogen onderlaag van beton uitge
spreid , doorgeharkt, met heete ijzeren hand-
blokken aangestampt en eindelijk door eenen war
men wals ingedrukt wordt. Uiterlijk 2 uren na 
deze bewerking, kunne» deze straten voor de 
passage worden opengesteld. 

De ondervinding heeft geleerd dat eene dek
king met asphalt niet gevaarlijker voor de paar
den is dan de bestraatte of gepleisterde wegen. 

Aanbestedingen. 
A a n k o n d i g i n g e n 
.Maandag . 10 Febr . 

Dordrecht , ten 12 ure, teu raadhuize: liet maken van 
een houten plankier op het Steenenhoofd, tocbehoorende aan 
de gemeente Dordrecht eu gelegen in de rivier de Oude Maas 
aan dvu vY»| te Zwijndrecbt, om te dienen tot aaulegplaats voor 
[de ul(la:ir, tot vervulling der veerdienst, in de vaart te breugeu 
«tcombtjot. » 

' J ' • M a g ^ r tkn 1 ure, op het raadhuis: het maken van 
èen vddipaif langs de Wassenaar-sehe straat cn de Verlengde 
Ba<lhaf«t£rn£&rt' -Schcvcningcu. 

i \I1KWIMI£2HJ . ten 2 ure, ten raadhuize dc levering vun 
/ 40ÖÖO «tflWTclui-keicn. 
. . / J j J A Ö > / I l i i i M l i i g , I I f ehr . 
^"TfclHÏterdam, door conilnissnrissei! ven bet gesticht voor 
volwassen blinden: bet bouwen van een gesticht voor vol-

_ wassen blinden, op eei terrein , gelegen aan deu .Stads-llui-
^-j j> HÜÏTII^CI, tusschen de Utrechtscbe- en Wetering-barrière 

jQIjSSÈ ^llJWyx^aar de plannen van den architect P. J . Hamer. 

Donderdag , fl:fc Febr . 
' t i l l a g e , too tit ure, ann hel n.iuislerie vau binuenland 

sche zakeu: het niuken van de pijlers der brui; uver het 
Hullaudseh Diep bij Moerdijk. 

V r i j d a g , t 5 Fehr. 
M i d d e l b u r g , ten flo ure, aau het prov. bestuur; het 

verhoogen vnn deu BinncnbiTUI langs deu Uosthavendijk tc 
Stavcuisse, behoorende tol de werken der (Jalamitcuse pol
ders van Zeeland, met dc levering van al dc daartoe ver-
eischte bouwstoileu. 

H e n g e l o , tea 12 ure, ten huize van inej. de wede 
Xieuweuhuizeii: het houwen van ecu raadhuis. 

Z u t e r d a t ï , 1 » Febr . 
U t r e c h t , ten i ure, ten stadhuize: lo. het ophougeu 

riolercn eu bcatrateu van twee uit uw aau te leggen straten, 
gelegen tusschen den Cathunjneii Singel en het statioii van 
den Kliijuspuorweg, alsmede het bestraten vau eeu gedeelte 
terrein vóór genoemd station; 2o. het leveren vnn harüsteeutu 
trottoirband. 

Utrecht , ten 1 ure , op het raadhuis: het vernieuwen 
van een gedeelte Dazaltiuuur aan de Westerkadc, buiteu 
Tolsteeg. 

l i l nodag , f s Febr . 
's l lage , ten 12 ure , aan Int hoofdbureau der maat 

schappij tot exploitatie vau staatsspoorwegen: het maken vau 
eene vergrootiug ann het hoofdgebouw op hit station t. 
Leeuwarden , ten behoeve van den spoorweg van Arnhem 
uaar Leeuwarden. 

Utrecht , teu 2 ure, aau hef lokaal vau de hoogeschool 
het onderhoud van al dc gebouwen, tot dc hoogeschool 
alhier behoorende, van de goedkeuring der aaubcstcdiug al. 
tot het einde van het jnar 1868; benevens het uitvoeren 
van eenige vernieuwingen eu heistellingen. 

Donderdag , 20 Febr . 
I JzendlJke . ten 11 ure. ten raadhuize: het maken en 

verbeteren van eenige stiftten en rioleu iu de kuin dier ge
meente, met bijlevering van dc daartoe bcuoodigdc mate 
rialeu, bestaande in ongeveer 160,000 straatkeien euz. 

H a a r l e m , teu ~ : . , ure, aan tut prov. bestuur: het bou 
wen van eene brugwacliterswoning bij de dubbele draaibrug 
over het Groot Noordhullandsch kanaal te Alkmaar. 

V r i j d a g , 21 Febr . 
Z w o l l e , teu 12 ure, aau het prov. bestuur: iiet onder

houden van eu het doen van vcruiuuwnmcu en herstellingen 
nan eenige Rijksgebouwen ten dienste der administratie der 
ln - en Uitgaande Rechten in dt provincie Overijssel, gedu 
rende de jaren 1868—1870, iu drie perceeleu. 

L e e u w a r d e n , ten 12 ure, aan liet prov. bestuur: 1°. het 
stellen van rijzeu schuttingen eu Int doen vun eenige stroo-
bcplautiugcn in de duinen vau het cilaud Schiermonnikoog, 
in de jaren 1808, 1869 cu 1870; en 2''. liet doeu vau eeuigc 
voorzieningen aau den zoogenaaindcu Hoogenwal cu dc daarbij 
gel?gen duinen op het eilaud Schiermonnikoog, iu dc jaren 
1868, 1869 en 1870. 

D i n s d a g , 2ft Febr . 
's l l a g e , ten 12 ure, aau het departement vau marine: 

het maken van eenen ijzeren lichtopstaud met koperen lan
taarn cu het stellen van dien op den berm vau Weisoorden 
in Zeeland; alles met den aankleve daarvan; eeu cu auder 
ten dienste van dc iuvocring van een nieuw stelsel van ver
lichting op de Wester-Schelde. 

V r i j d a g , 2* Febr . 
Hlnde loopen , door het dijksbestuur van het waterschap 

Hemelumer Oldephaert eu A. H. Zeedijken: lo. het makeu 
van eene Stecuglooiiug aan de waterdijken, beuoorden Sta
veren , ter vervanging van 175 el lengte paalwerk aldaur; 
in ééu perceel. 2o. het leveren der daartoe hcuuodigde 400 
last brik; iu acht perceeleu. 3o. het leveren der daartoe be-
uoodigde 1300 last Zuüeu-Hazalt; iu drie perceelen. 

Z a t e r d a g , 2 0 F c b r . 
Utrecht , ten 1 ure, ten stadliuizc: het aanleggen van 

nieuwe strateu bij de iu aanbouw zijude huizen, uabij deu 
Tolsteegsingel en Jercmie. 

Donderdag , 2(1 Maar t . 
Dc B u u r t , over het dorp Ouderkerk a,d Amstel, ten 12 

ure, in dc herberg I'aardeuburg: lo. het uitvoeren vau ver
nieuwingen aau, alsmede het driejarig onderhoud van de 
beide molens der Ilolcudrechter en BulJewijker Droogmakerij-
polders ; 2o. het vijfjarig onderhoud der liuitenwaterskade. 

Af loop v a n aanbes ted ingen . 
Amste rdam . 3 0 Jau.: het ouder profil breugeu vau 

posten iu dc stelling van Amsterdam. Aannemer is geworden 
de heer P, J . Leenden, te Middelburg, voor ƒ40,900 

' « l l a g e , S I Jan.: het maken van schuttiugcu bij dc 
Orauje-Kazerne te 's Gravenhage. Daarvoor waren negen 
bülettcii ingekomen. De minste iuschrijver was dc heer 
W. C. van Rijswijk, tc 's llage, voor ƒ 2389. 

"s HoHch , : t l Jan.: het maken der'aardebaan eu kunst
werken met het deels met klinkers bestraten eu deels be-
grinden van den weg van Oss naar het groote Maasveer ouder 
Oijcn ter gezamenlijke lengte vau 7700 el. Aannemer werd 
de heer A. vau Glabeek, te Breda, voor ƒ30,969. 

Voorscho len , 31 Jan.: het afbreken der oude en het 
bouwen eener nieuwe kerk voor de Hervormde gemeente al
daar. Dc hoogste iuschrijver was 1'. W. Schrauweu tc Schie
dam voor ƒ 34,374, dc minste J . 1'. Rietbergen tc Leiden, 
voor ƒ26,847. Over 8 dagen heeft de gunning plaats. 

A r n h e m , 31 Jan.: het onderhouden van cn het doeu 
van eenige hentellingen eu vernieuwingen aau het rijksge
bouw der iu- en uitgaande rechten aau de Rruïssische greu-
zeu te Bubberieh, van 1 Jan. 1868 tot cn met 31 Dcc. 1870. 
Minste inschrijver de heer W. I'aauw, teLobith, voorƒ965. 
Rn voor dc gebouwen tc Lobith , dc heer D. Stokmcr tc 
Lobith, voor ƒ 4399. 

A r n h e m , 3 Febr.: het meest noodzakelijke onderhoud 
van dc bij dc provincie in onderhoud zijnde kunstwerken op 
dc rivier de Derkei, gedureu ie het jaar 1868, iu twee per
ceeleu en iu massa. Aangenomen in massa door II. Schut, 
te Brammen, voor ƒ 2275.45. 

's l lage , 3 Febr.: het slaau eener schoeiing langs eeu 
gedeelte van het Kanaal nabij Schcveuingeu, waarvoor 7 
iuschrijvings-bilietleu naren ingekomen. De minste inschrij
ving was die vau deu heer Vau Klliukhuijzen . alhier, voor 

ƒ 2309. 
D o r d r e c h t , 3 Fehr.: het bouwen der funderingen , den 

gemetseld en romp eu tie met riet gedekte kap voor eeu 
poupmolen, te stellen op deu We&t-McrwcdepoJder. Minste 
inschrijvers de Gebr. £ k , voor J 8637. 

M i d d e l b u r g , 3 Febr.: lo. het leggen van eeu gemet
seld hoofdriooi, ter lengte van 219 strekkende ellen, tot 
verbiudiug van het bestaande riool aau deu dam met dat 
nabij de Kuiperspoort; 2o. het leveren van 40,000 stuks 
Ojienast straatkeien; cu 3o. het leveren van 40,000 stuks 
straatklinkers, waulvurm. Van het le perccl is aannemer 

geworden de heer W. D. van Mourik Jr . , te VHssingen 
voor ƒ 9 4 6 0 ; van liet 2de dc heer F. J . Smits Jz., tc Dord 
recht, voory 76.76 de 1000 stuks, cu van het 3de dc hce 
Ws. van Hije, alhier, voor /'15.13 de 1000 stuks. 

H a a r l e m , 4 Fcbr.: het ouderhoud van het gebouw der 
nrroudisaemcutsrechtbank te Hoorn, gedurende de jaren 
1868, 1869 en 1870. Dc minste inschrijver wns de heer 
Kroon aldaar, voor ƒ 3 2 6 8 . 

A r n h e m , . ï Febr. lo. het rciuigen en schoonhouden 
van de gemeente, lugekonieu vier i use brij viugs bill etten Voor 
3 jaren gemijnd door A. Volker voor /'38,900: voor 0 jaar 
gemijnd door ff. M . Njjenei voor ƒ58,000. De gunning 
in beraad gehouden. 2o. de levering van materialen iu 1868 
In zes perceeleu. als: straatkeien. 1 inschrijver, Kloos en 
v Limburg voor j'2760,75. Gegund. Straatklinkers. 4 in
schrijvers. Dc hoogste ff. G. v. Heukclom , dc Ina-'stc J 
Yurwuaijen. Dc gunning in beraad gehouden. Hout 'voorde 
schipbruggen. 3 inschrijvers. Dc hoogst... G. J . WcWcus 
de laagste J. \ erburgt. Gegund aan J. Verhul t voor f 2430 
Diverse houtwaren. 2 inschrijvers. De hoogste J Vcrburgt* 
dc laagste G. '1'. COLTS. Gegund aan 6 .T. Coers volgens tarief' 
Diverse spijkers, 3 inschrijvers. De hoogste J. H van K u i 
lenburg, de laagste G. J. Beekman. Gcguud aan G J 
Beekman, volgent tarief. Eiken- cu beukcuboomen 2 iu-
schnjvers. De hoogste 11. J. Wilkes, de lna-st: van Zoest 
eu Zonen. Gegund aan vau Zoest eu Zonen, voor /"279-
3o. de levering van gewa*scheu en oiigcwas<ehea grint iu 
1868 Gcwasscheu grint, 7 iuschrijvers. De hoogste H 
Heuvels, dc laagste J . Wegman. Gedund aan J . Weirman' 
voory U)4o. Ougewassirhcn grint, 7 inschrijvers. De hoog
ste G. van Bcrkum, dc laagste H . Gicbcu. Gegund aau H 
Giebeu, voor ƒ 136. 

Advertentiën. 
Een JONG MEXSCH 24 jaren oud, verschei

dene jaren en thans nog in E n g e l a n d in het 
M A C H I N E - V A K , werkzaam, wenscht in 
eene of andere zaak op genoemd vak betrekking 
hebbende geplaatst te worden. Ook is hij zeer 
genegen zich voor I n d i ë te engageren. 

Reilectcrenden worden verzocht zich te adres-
seeren met franco brieven onder lett. B. G. in 
den Kantoorboekhandel van Wed. J. E L L E R M A N , 
Beurssteeg te Amsterdam. 

R I J N G r - O V E N 
VAX 

FEIELR. HOFFMANN. 
KONINKLIJK GEOCTKOIJEERD. 

Bekroond met den Grooten Prijs. 
Werclilloiilooiistriliiig le l'arijs 1S67. 

Uitsluitende Agenten en Constructeurs 

P I K T F R 8 E N & O . 
V l a m i n g s t r a a t , 's Gravenhage . 

B E C K E R & . B Ü D D I N G H 

te ARNHEM. 
Wate rpas - , hoekmect - en andere i n s t r u m e n 

ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE,DEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE 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. 

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

Z A K B O E K J E 

VOOR 

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

E N 

SP00EWEOREIZIGERS. 
INHOUD: 1". Wet houdende bepalingen om

trent het geruik 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 ƒ - » 5 . 

Derde jaargang. N°. 7. 

Versctiijel gereild itiJmn Zatrrdig bi] 
D . .%. T H I E M E te A r n h e m . 

Prijs per 3 rna.innVn franco p. p. ƒ4.611. 

15 Februari 1868. 

•ti ibmirrrl lick mt "» jnnutf. 
tJirrlrnhen kulrl / -.ill ptt{etcin regit 

n f -JU 'Hl Uftl el eet I". 

W E E K B L A D voor A R C H I T E C T E N , I jN"G-EnEURS,rABRIKAlJrTEJy , A A M E J I f E R S e n W E R O A Z E J 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 E N D T J G r z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBÜRÖH, C. J. VAN D00BN, D. OR0THB, J. II. LELIMAN, H. LINSE, S. E. W. R00RDA VAN EÏSINGA, H. P. V0ÖEL. 

Uï*g«ge»isn te Arnhem bij D. A . THIES1E.—lloofdcorrespondenten L . VAN B A K K E X E S & C . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L 

PROEVEN MET STOOMMACHINES DOOR DE 
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ V A N L A N D 

BOUW TE BURY ST.-EDMUND. 

Bij gelegenheid der tentoonstelling van land
bouwkundige werktuigen , stoommachines , etc., 
die in het begin van Juli 1807 te Bury St.-Ed-
inund door de Koninklijke Maatschappij van Land-
houw gehouden werd, stelde die maatschappij 
zich voor een vergelijkend onderzoek in te stellen 
omtrent de doelmatigheid , drijvingskracht, etc. 
van de verschillende machines en werktuigen , 
die zich ter mededinging van dat onderzoek had
den aangeboden. 

De machines en werktuigen, die beproefd 
moesten worden, werden in de vijf volgende 
klassen verdeeld: 1 °. vaste stoommachines ; 2°. ver
plaatsbare stoommachines (locomobiles); 3°. ma
chines en werktuigen , die groote kracht vorderen 
om gedreven te worden ; als dorschmachines, etc; 
4°. lichtere machines en werktuigen, cn 5°. ma
chines, die gewoonlijk uit de hand gedreven 
worden. 

Wij stellen ons voor eene korte beschrijving 
te geven van de wijze waarop dc proeven met 
de machines, in del 1 ' , en 2'. klasse behoorende, 
genomen zijn en den uitslag dier proeven in zijn 
geheel in eenige tabellen te laten volgen. 

Het aantal machines, dat zich ter mededinging 
had aangeboden, bedroeg: 20 vaste stoomma
chines, 10 locomobiles met twee cilinders en 30 
metéén cilinder, behalve een groot aantal machi
nes en werktuigen, in de 3 overblijvende klassen 
te huis behoorende. Later echter werden deze 
getallen tot een veel kleiner bedrag terugge
bracht, omdat eenige fabrikanten, die geen 
genoegen namen in de voorwaarden door de 
Maatschappij gesteld, zich terugtrokken. Het 
aantal, dat werkelijk beproefd werd, bedroeg nu 
voor de vaste stoommachines 0 , voor de locomo
biles met 2 cilinders 4 en voor die met één 
cilinder 19. 

Ter beproeving der vaste en verplaatsbare 
stoommachines was de volgende inrichting ge
maakt. Langs de eene zijde van het terrein , 
voor de proefnemingen beschikbaar, was eene 
houten loods van lichte constructie opgesteld, in 
welke een houten spoorweg was aangelegd, waar
op zich de verschillende wrijvings-dynamoineters 
bewogen. Evenwijdig met deze loods, ongeveer 
op een afstand van 10 e l , was een tweede spoor
weg, waarop de stoomketel, die stoom voor de 
vaste machines leverde, geplaatst was. De ketel 
was het eigendom der Maatschappij en afkomstig 
uit de fabriek van den heer William Battley te 
Northampton. Hij had de gewone locomotief-con
structie en was verder voorzien van een blaastoestel, 
geplaatst onder den schoorsteen, om een kunstma-
tigen luchttrek te kunnen voortbrengen. Deze 
ventilator werd door eene kleine locomobile van 
2 paardekraebt gedreven, die, voor den ketel 
uit, zich eveneens op den spoorweg bewoog. 

De machines, die beproefd moesten worden , 
weiden achtereenvolgens tusschen den spoorweg 
en de loods geplaatst en door een riem zonder 
eind met een der wrijvings-dynamoineters ver
bonden. In het geheel waren e r4 dynamometers, 
waarvan er twee bestemd waren voor de vaste 
stoommachines eu twee voor de locomobiles. Zij 
waren vervaardigd volgens het patent van den 
heer Amos en voorzien niet zelfregistreerende toe
stellen, ten einde het juiste aantal omwentelingen 
te kunnen bepalen. 

Vaste stoommachines. 

Overeeeukomstig de voorwaarden door de Maat
schappij gesteld, mocht de diameter der cilinders 
niet grooter ziju dan 29,2 duim. De hoeveelheid 
brandstof, die voor elke proefneming toegestaan 
werd, was voor elke machine verschillend, eu 
werd berekend naar de grootte der zuigeropper-
vlakte. De machine werd gezegd ééne paardekraebt 
te bezitten voor elke 50 vierkante duim (10 cir
cular inches) zuigeroppervlakte, terwijl voor elke 
paardekraebt 6,35 kilo (14 lbs.) steenkool en 
0,4530 kilo (1 Ib.) bout werd gegeven. Eene ma
chine met een cilinder van 22,80 duim diameter 
kreeg dus 52 kilo steenkool en 3,75 kilo hout. 
De grootste spanning, die aan den stoom mocht 
gegeven worden, bedroeg 3,5 kilo per vierkante 
duim (50 lbs. op 1 vierk. Eng. duim.) 

Zooals reeds gezegd i s , werd de stoom door 
den stoomketel van de maatschappij geleverd, 
die echter door een vertegenwoordiger van den 
inzender gestookt werd. 

Bij het begin van elke proef werd de machine, 
die beproefd moest worden, met den stoomketel 
in verbinding gebracht en in den laatsten stoom 
gemaakt, totdat de bepaalde stoomdruk was ver
kregen. Daarna werd de machine met den wrij-
vings dynamometer verbonden, die zoodanig 
bezwaard was , dat de machine bij zijne nominale 
snelheid eene kracht ontwikkelde gelijk aan die, 
welke in den regel door de Maatschappij werd 
aangenomen. Zoodra de stoom de bepaalde druk
king bad verkregen, werd het vuur uitgehaald en 
met de afgemetene hoeveelheid brandstof een 
nieuw aangelegd; daarna teekende men den tijd 
aan en liet de machine .verken tot zoolang er 
voldoenden stoom geleverd werd, om haar met 
bare nominale snelheid te laten loopen. De wer
kelijke tijd, verloopen tusschen het begin en einde 
van elke proef, werd niet in rekening gebracht, 
maar wel die men verkreeg door den werkelijken 
tijd te vermenigvuldigen met de verhouding tus
schen de werkelijke snelheid en de nominale 
snelheid, beide berekend in aantal omwentelingen 
per minuut. Het aantal uren en minuten, dat 
op die wijze verkregen werd, noemde men ge
makshalve mechanische lijd. Gedurende de proef
nemingen werd de stoomketel alleen gevoed met 
koud water; hieraan is voor een gedeelte toe te 
schrijven, dat de vaste stoommachines een grooter 
koléhverbruik hadden dan de locomobiles. Ook 

het verlies aan warmte door uitstraling was bij 
de eerste machines veel grooter dan bij de laatste, 
in weerwil dat sommige fabrikanten , in het bij
zonder de heeren Clayton, Shuttleworth en C"., 
de meest mogelijke zorg hadden gedragen, om in 
dit gebrek te voorzien , door de stoompijpen met 
vilt te omkleeden. 

Tabel I geeft de resultaten der proefnemingen 
met de 0 vaste stoommachines, gerangschikt 
volgens de hoeveelheid brandstof, die zij per 
paardekraebt en per uur verbruikt hadden. 

De machine van Clayton , Shuttleworth & Co. 
was, evenals de andere werktuigen door die 
firma ingezonden , zeer goed in hare verhoudin
gen en uitmuntend afgewerkt. De cilinders wa
ren horizontaal en met een stoommantel omge
ven, terwijl de stoom- en expansie-schuiven door 
een excentriek in beweging werden gebracht. 
Het denkbeeld der fabrikanten was , om de ma
chine met eene grootere snelheid te laten loopen 
dan die, welke zij , volgens de voorwaarden der 
Maatschappij, gedurende de proef mocht heb
ben. Om die reden zijn de stoom- en expansie-
schuiven even voor de proef nog versteld ge
worden , terwijl men, zonder voorafgaande be
proeving, dadelijk tot de werkelijke proef overging; 
vandaar dat de werkelijke snelheid toch nog 
ongeveer 10 % grooter is geweest dan de no
minale. 

De machine van de Reading Ironworks Com
pany was horizontaal en evenals de voorgaande 
zeer goed afgewerkt. De stoomscbuif werd door 
een gouverneur geregeld ; de inrichting, hoedanig 
dit plaats vond, was zeer doelmatig; mogelijk 
zijn wij later in de gelegenheid hierop terug te 
komen. Waarschijnlijk zou de machine nog gun
stiger resultaat gegeven hebben, indien niet, 
reeds bij het begin der proef, de krukas een 
weinig warm was geloopen. 

De machine van de heeren Tuxford and Sons 
had horizontale cilinders, en werkte zeer regel
matig , doch de stoomdruk bleef gedurende de 
proef een weinig te veel onder het maximum, 
dat door de Maatschappij gesteld was. Gemid
deld was deze niet grooter dan 3,20 kilo per 
vierk. duim (47 lbs per vierk. Eng. duim). 

De cilinders der machine van de heeren Dea
con en Wood waren oscilleerend, en voorzien 
van eene bijzondere inrichting voor de stoom-
schuiven, waarvoor die fabrikanten gepatenteerd 
ziju. Hoewel die inrichting zeer vindingrijk i s , 
bestaat er niettemin vrees, dat de wrijvings-
vlakken op den duur ongelijk zullen afslijten en 
daardoor later den stoom minder goed zullen 
afsluiten. 

De beide overblijvende machines van de heeren 
J. J . Rawlings en Henry Kinsey hadden weder 
horizontale cilinders en overigens de gewone 
constructie. 

(Wordt vereolyd). 
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HET L E E M , NAMELIJK HET V U U R V A S T E , OP 
DE ALGEMEENE TENTOONSTELLING TE 

PARIJS, DOOR CARL BISCHOF. 

Onder vermeld opschrift komt in das Zweiles 
December-Ifeft van het Polytechnisches Journal 
18G7, bl. 454 een artikel voor. 

Het leem speelt in ons vaderland eene voor
name rol in vele nijverheids-takken. Men vindt 
het er in velerlei hoedanigheden en in verschil
lende hoeveelheden verspreid. Het meest treft 
men het aan in het zuidelijke en in het ooste
lijke gedeelte. 

Het bevreemdde mij in dit opstel geen gewag 
gemaakt te zien van het leem in ons land. Is 
het vergeten? Is er dan in ons land geen vuur
vast leem? Ligt het alleen aan het bakken van 
het leem om het vuurvast te maken? Is het na
latigheid van hen, die het leem doen bewerken ? 
Dit waren vragen, die bij mij opkwamen. 

Ik ben zoo vrij , Mijnheer de Redacteur, U te 
verzoeken een plaatsje in De Opmerker te willen 
inruimen voor het onderstaande, dat ik uit het 
vermelde opstel heb geput, en laat de beantwoor
ding der bij mij opgekomen vragen over aan hen, 
die zich de zaak mochten willen aantrekken, 
in de hoop dat, mocht er weder eene tentoon
stelling komen , de Nederlandsche industrieelen 
niet zullen achterblijven , hetzij de stof of de voort
brengselen daarvan , op onzen bodem gewonnen . 
ten toon te stellen. Later ben ik bereid u de 
uitkomsten der proeven, met de verschillende 
leemsoorten genomen, mede te deelen. 

Het leem was door misplaalsing in de meest 
verschillende klassen verdeeld, al naarmate men 
het er voor hield, werd een plaatsje ingeruimd onder 
de ontelbare ruwe bouwstoffen, óf als zelfstandig 
fabrikaat, óf als een aanhangsel van een fabri
kaat , waarvoor het noodig was. 

Uit Frankrijk waren 7 tentoonstellingen van 
fraaie kaoline (porselein-aarde) ruwe kaoline en 
gewassene, benevens 3 vette vuurvaste leem
soorten. Vuurvast leemfabrikaat voor metaalzui-
veringsdoeleinden en glasovens zijn door 4 fabri
kanten ten toon gesteld. 

Uit België, dat enkel zijne beduidende en 
voortreffelijke voortbrengselen op dit gebied eeni-
germate aanmerkelijk ter bezichtiging heeft gesteld, 
en verreweg door fabrikaat den voorrang heeft 
verkregen, namelijk door vuurvaste steenen te 
leveren voor smelt- cn hoogovens enz., waren 
13 tentoonstellers. Het ruwe leem en de neven-
stoffen waren hier en daar geplaatst. 

Uit Pruisen en de Noord-Duitsche Staten hebben 
onder de vele voortbrengenden van een even 
goedkoop als goed vuurvast leem, omstreeks 14 
tentoonstellers, meestal bezitters van groeven of 
maatschappijen, zoodanige bouwstoffen , leem, kao
l i n , leileem, zandsteen, alsook tegen vuur be-
stande fabrikaten, ingezonden. 

Zuid-Duitschland met zijn prijzenswaardig en 
onschatbaar leem, uitgezonderd in die gevallen 
waarin het vuurvaste leem meer als toevallig 
bestanddeel voorkomt, werd slechts voorgesteld 
door het bekende Klingenberger leem. 

Oostenrijk bood , behalve eene kaolin uit Pel
sen, slechts 2 vuurvaste leemsoorten uit Galli-
cië aan. 

Uit Spanje zijn 2 verschillende kaolin-proeven 
en 2 vuurvaste leemsoorten benevens leeinfabri-
katen gezonden. 

Griekenland leverde 3 leemproeven, en Rusland 
slechts ééne vuurvaste. 

Italië, met inbegrip van de Romeinsche Staten, 
leverde 2 proeven van kaolin en 2 vuurvaste 
leemsoorten, benevens fabrikaten. 

Turkije gaf tamelijk veel leemsoorten; daaronder 
waren echter weinig vuurvaste op de tentoon
stelling gebracht. Er bevonden zich proeven van 
een eigenaardig lege Heem bij. 

Noord-Amerika leverde 2 kaoline-soorten en 
een vuurvast leem. 

Brazilië één kaolin en één vuurvast leem, dat 
aldaar in ijzerovens gebezigd wordt. 

Groot-Britanië, vroeger zoo heerschende in 
den tak van vuurvast leemfabrikaat, was slechts 
door 0 firma's vertegenwoordigd, die , behalve 
het vuurvaste leem, ook fabrikaat (bricks), ge
deeltelijk goed onder glas bewaard , ter bezichti
ging zonden. 

Uit de Engelsche koloniën was eene vuurvaste 
leemproef voorhanden. 

Uit andere landen en gedeelten daarvan, die 
toch bekende hooggeschatte vuurvaste bouwstoffen 
kunnen aanwijzen, zooals bijv. Zweden, Noorwegen 
enz. was er niets. 

's-Hage, 8 Januari 1808. SCHEFFKLAAR. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

In Wales is een jammerlijk ongeluk voorge
komen op den spoorweg tiisschcn Newtown en 
Llanidloes in het graafschap Montgomery, waar 
drie bruggen over de Severn zijn. Een dier brug
gen, nabij het station C'aesws, brak juist toen de 
trein erop was, die gelukkig slechts weinig inen-
schen bevatte. Dc locomotief, tender en twee 
beestenwagens stortten in de rivier en hielden 
gelukkig het overige van den trein tegen, zoodat 
de passagiers, meest veehoeders, gered weiden. 
De machinist is verdronken, vastgeklemd tusschen 
locomotief en tender, en de stoker is vooruitge-
slingerd en door de locomotief', die op hem viel, 
in de bedding der rivier gedrukt. 

— Bij het doen van eene boring is te Kudaco, 
in den Kaukasus, eene bron van naphta ontdekt. 
Deze bron werd gevonden op 274 voet diepte en 
leverde, gedurende eene maand, dagelijks 1500 
vat op. Kort daarop heeft uien eene nieuwe 
bron ontdekt, die met groote kracht, tot op 40 
voet boven den grond, de naphta uitwerpt met 
een' straal van 10 duim dianieter en dagelijks 
eene hoeveelheid van 0000 vat oplevert. 

— De werken, in verband met de nieuwe 
nationale galerij te Berlijn, gaan geregeld voort. 
De eerste steen werd, zonder eenige plechtigheid 
gelegd door Professor Struck, den architect, naar 
wiens teekeningen bet gebouw wordt uitgevoerd. 

— De Engelsche genie-ollicier Warren zet zijne 
navorscliingeu in Jeruzalem onvermoeid voort; 
zijne laatste opgravingen waren aan de westzijde 
van den Tempelberg. Tot zijne jongste ontdek
kingen behoort die van een onderaardschen rots
gang, die van het klooster der zusters van Sion 
tot onder het verblijf van den Pacha voert. Vol
gens Flavius Josephus bestond er een donkere 
gang van den tempel naar den burg Antonia, 
waaruit men afleidt, dat de opgegraveuc rotsgang 
de door hem aangehaalde donkere gang kan zijn. 

— De heer Wilhelm Borchert Jr., eigenaar eener 
fabriek van geelkoper tc Berlijn, heet zijnen werk
lieden het voorstel gedaan in zijne zaak deel te 
nemen, waarvan hij de waarde op 300.000 thaler 
schat. Er zouden naarmate der aanvrage aan
deden van 50 thaler worden uitgegeven, totdat 
het geheele kapitaal eindelijk geplaatst is. 

— De maatschappij van de Fransche Oost-
baan is door aankoop eigenaar geworden van het 
geheele Luxemburgschc spoorwegnet. 

— Het standbeeld van Sir Robert Peel, voor 
het parlementsgebouw te Londen, is gereed. 

— Er is sprake van den aanleg van een spoor
weg van Koblenz naar 'I • r langs het Moezeldal. 
Engelsche kapitalist ,: !,.• jen de concessie aan
gevraagd. De lengt ral en weg is 18 mijlen, 
de kosten zijn gei • • , p 14 millioen thaler. 
De Regeering heeft lal d< ondernemers het uit
zicht geopend opeenepremie van den Staat, ten 
bedrage van 20,000 per mijl. 

— Men houdt zich op het oogenblik bezig met 
het hei-scheppen va de 1 neden-verdieping van 
het nijverheidspaleis in dl 3hamps-Elysées (welk 
gebouw door den I er voor een tijdsverloop 
van vijf jaren, aan de ichappij tot veredeling 
van het Fransche paarden s is afgestaan) in een 
of' twee reusachtige allen tot het opnemen der 
nicer dan vijf honderd gi Ir eerde paarden, welke 
aan den wedstrijd sollen dl dneinen, die in April 
aanstaande zal word • :> uden. 

— Het Peruaanse e gouvernement heeft eene 
mededinging onder alli " : i ën geopend voor een 
ontwerp van een gei nkteeken, ter herinnering 
van de overwinning, . Ike op den 2 Mei 1806, 
op de Spaansche troepen it behaald. De teeke
ningen moeten ingezonden worden aan de Peru-
aansche legatie te Parijs. 

— Voor de uitges prijsvraag voor eene 
kerk te Altona, zuil | ingekomen ontwerpen 
beoordeeld worden dc r 2 leden van het daarvoor 
gevormde comité, benevens de heeren bouwraad 
Hase uit Hanover, opperhof bouwraad Strack en 
professor Adler uit B u-lijn. 

Niettegenstaande de ons doofelijke zuinigheid 
der prijzen (ongevee '•' , '., der bouwsom voor 
de drie prijzen te samen, vvaarvoor volledige tee
keningen, détails cn In- î-u iting verlangd werd) 
zijn 28 ontwerpen inge uen. 

Wij zien hieruit de wensch tot scheppen en de 
dorst naar roem of wel • sbrea aan voldoende werk
zaamheid onzer vakgen iten De beoordeeling zal 
de waarde der ontwerpen .-, él Mn het licht brengen. 

B I N N E N L A N D . 

' s -Gravenhage . Z. M . heeft aan den O. I. 
ambtenaar J. M . Hageman, ingenieur 2 d ' klasse 
bij den Waterstaat en de burgerlijke openbare 
werken in Ned.-Indiê, thans met verlof in Europa, 
op zijn verzoek een eervol ontslag verleend, on
der toekenning vau pensioen. 

— Z. M. heeft benoemd tot hoofd-opzichter van 
de landsgebouwen te 's-Gravenhage den heer 
J. Singels, civiel-ingenieur alhier. 

— Z. M. heeft bepaald, dat van elk der regi
menten infanterie, 10 onder-officieren en korpo
raals bij de staatsspoorwegen zullen worden ge
detacheerd, om als machinisten en stokers te 
worden opgeleid, ten einde als zoodanig, in tijd 
van oorlog, dienst te kunnen doen. 

— Naar men verneemt, is door de heeren Van 
Meukeren en mr. A . 11. Verster, die aan de Re
geering concessie hebben aangevraagd tot aanleg 
en exploitatie van een spoorweg van Boxtel naar 
Cleve, en waarvoor al de stukken bij de beide 
regeeringen zijn ingeleverd, ook tevens aange
vraagd de concessie, om van uit die lijn te Gennep 
een zijtak aan te leggen en te exploiteeren over 
Goch, Udem en Xanten naar Wezel , alwaar die 
spoorbaan zal aansluiten aan den Cöln-Mindener 
spoorweg. 

— De sectie »Ans-Flemalle", is den 3d™ dezer, 
door de maatschappij tot exploitatie van staats
spoorwegen, voor het goederenverkeer geopend. 

Deven te r . Men is ijverig bezig de oude Brink
poort en aangrenzende gebouwen, die ten alge-
meenen nutte onteigend zijn, te sloopen en eene 
rechtstreeksche verbinding met het station van den 
staatsspoorweg te maken. Naar aanleiding daarvan 
is een uitgewerkt plan bij den Raad ingediend 
door de gebroeders Beltman alhier, om de daar
door beschikbaar wordende ruimte met een der
tigtal kapitale woningen te bebouwen, en op die 
wijze eene geheel nieuwe straat aan te leggen. 
Bij het steeds toenemend gebrek aan beschikbare 
woningen zal dit plan waarschijnlijk een zeer 
gunstig onthaal vinden, en belooft de onderne
ming gunstige resultaten tc zullen afwerpen. 

— Wij verwijzen onze lezers op het in dit 
nommer voorkomende bezadigd schrijven van onzen 
geachten medewerker Dr. Th. van Doesburgh, 
in antwoord op den aanval van den heer J. Brön-
ncr in zake de gepatenteerde gasbranders. 

— Gedurende de maand Januari 1868 is het 
volgende verrigt tot verbetering van den water
weg van Rotterdam naar zee. 

Kanaal door den Hoek van Holland. 
Gedurende deze maand is uit het gedeelte ka

naal , tusschen den buitenduinrand en de K r i m 
sloot , opgeruimd 20500 teerling el grond. 

De hoeveelheid weggevoerde grond bedraagt 
thans in het geheel 442000 teerling e l . moe
tende er nog 258000 teerling el worden opge
ruimd. 

Het bedoelde gedeelte kanaal wordt, door middel 
van centrifugaalpompen, drong gehouden en de 
ontgraving geschiedt in den droge. 

Vorst, regen, wind en sneeuw, gedurende deze 
maand, heeft eenige vertraging in de uitvoering 
teweeggebracht. 

Opruiming van duingronden op den Hoek 
van Holland. 

Vorst en ijsgang op de rivieren heeft, in het 
begin der maand, staking veroorzaakt in den aan
voer van materieel voor de uitvoering van dit 
werk. Later is echter nog aangevoerd eene tweede 
locomotief, eenige zandwagens, dwarsleggers en 
spoorstaven voor de hulpsporen , materieel voor 
loodsen en keten en brandstollen voor het werkvolk. 

Er is gewerkt aan het opslaan van loodsen, 
keten en bergplaatsen en het maken der aar-
debanen voor de hulpsporen, waarmede op den 
7 Januari is begonnen, terwijl den 30 Januari 
de eerste dwarsleggers zijn geplaatst. 

Zuidelijke dam in zee. 
Gedurende deze maand is aan de vierde ver

lenging van dezen dam nog geplaatst: 
84 last steen, zwaar minstens . . 1000 pd. 
62 „ „ 500 „ 

*'JÖ 50 „ 
per stuk, waarmede thans in het geheel aan 

deze verlenging zijn verwerkt: 
410 last steen, zwaar minstens . . 1000 pd. 
488 , „ . . 500 „ 

3605 » 50 „ 
per stuk. 
De grootste, langs den dam, geplaatste blokken 

hebben een gewicht van 2400 a 2500 kilo per stuk. 

Voorts zijn thans de noodige bouten, klossen 
enz. aangebracht. Het eenige, dat nog ontbreekt, 
is het in den storm van 2 December 1867 wegge
slagen gedeelte plankier, waartoe de vereischte 
loopribben bij elkander worden gebracht. 

Noordelijke dam in zee. 
Voor dit werk zijn gedurende deze maand nog 

eenige rijsmaterialen aangevoerd. 
Onderhoud. 

Voor gewoon onderhoud is men bezig geweest 
met het zetten en schikken van los geraakten 
steen op de beide dammen in zee, het slaan van 
perkoenpalen, het aanbrengen van houten klos
sen in ijzeren beugels aan het plankier van den 
zuidelijken dam, het in orde houden der wegen. 
keten enz. 

Gedurende deze maand zijn gemiddeld dagelijks 
werkzaam geweest: 349 werklieden, 26 zandwa
gens, 2 locomotieven, 2 centrifugaalpompen. 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS , 

Vergadering van 11 Februari 1868. 
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs hield 

j . 1. Dinsdag in het lokaal Diligentia zijne ge
wone vergadering. 

Op de vraag van den president of de notulen 
der vorige bijeenkomst werden goedgekeurd, zegt 
het lid Van Kerkwijk daarin het beloofde rap
port van den majoor-ingenieur Duyvené te heb
ben gemist en vraagt of men dat spoedig ver
wachten kan: de president antwoordt dat het te 
laat ontvangen en nu pas in druk is. waarna 
de notnlen worden gearresteerd. 

Na aankondiging van ontvangen giften, ter 
tafel aanwezig, deelt de president mede dat, in
gevolge den wensch van het lid Van Kerkwijk, in 
de vergadering van 10 Sept. j . 1. geuit, om ten 
behoeve der bibliotheek aan te schaffen alle wer
ken uitgegeven over de tentoonstelling te Parijs, 
die nuttig worden beschouwd voor de leden, het 
lid Staring zich verdienstelijk heeft gekweten , 
zoodat er reeds een 71 tal nummers, voor weinig 
geld, in handen van het bestuur gesteld en ter 
bezichtiging in de vergadering aanwezig waren. 

Naar aanleiding van den brief en de rapporten 
aan den minister van binnenlandsche zaken in
gediend door de hoofd-ingenieurs in Noord-Hol
land, Zeeland en Friesland omtrent proefnemin
gen , in hoeverre onderscheidene West-Indische 
houtsoorten tegen de aanrandingen van den paal
wormbestand zijn, zegt de president dat hij in het 
algemeen kan mededeelen dat de proeven slecht 
zijn gereüsseerd. 

De vergadering ontvangt teekening en beschrij
ving betreffende een ijzeren mastbok, van den 
kapitein-luitenant ter zee I. F. Koopman, inge
zonden door den minister van marine. Daaruit 
bleek dat het werktuig gemakkelijk door één 
man bewogen kon worden en in slechts twee 
minuten een zekeren last van den wal in het 
schip kan brengen. De president constateert 
nogmaals dat hetzelfde denkbeeld, nu echter 
naar 't schijnt volmaakter, reeds bestaat en in 
gebruik is. 

Na eene kleine toelichting van het bestuurslid 
Caland aangaande de door hem ingezonden reca
pitulatietabellen der watershoogten langs onder
scheidene rivieren en stroomen , waargenomen 
in de jaren 1854—1800, als zijnde gemakkelijk 
bijeengevoegd en zeer compleet, nam het hono
rair lid Delprat het woord en bracht een rap
port uit omtrent de werking van het stoomgemaal 
te Steencnhoek. 

Naast het origineel hem toegezonden , zullen 
wy ook di t rapport met gewijzigde conclusie in 
druk ontvangen. Spreker vestigde de aandacht 
der vergadering vooral op de wateropvoering tot 
verschillende hoogten in verband tot de snelheid 
en het aantal schepraderen, en betoogde, dat bij 
mindere hoogte, de eerste geringer en het tweede 
grooter moet zijn, om verlies van arbeid voor te 
komen. 

Het raadslid Stieltjes, het gewicht van dit 
nieuw resultaat erkennende , bracht daarvoor den 
spreker zijnen rechtmatigen dank en meende dat 
hem nu wellicht opheldering zou gegeven zijn 
in zake der voorloopige berekeningen tot de 
droogmaking der Zuiderzee; hy toch, afgaande 
op de rapporten van den Waterstaat, gebaseerd 
op de droogmaking van het Haarlemmermeer, (me
de door stoomgemaal,) was, door het effect en de 
veranderlijke hoogten proportionneel te stellen, 
tot ongeloofelijke cijfers gekomen; het betoog nu 
van den heer Delprat verspreidde nieuw licht en 
zou zeker een geheel ander resultaat opleveren. 

Na de pauze sprak het lid Conrad over een 
zelfregistreerend eb- en vloedwerktuig bij de schut

sluis Willem III en lichtte dat werktuig met dui
delijke teekeningen en bespreking toe; de con
structie berust op de werking van het water 
onder een vlotter of drijver, waarvan de rijzing 
of daling langs geleidende assen, zoowel buiten 
als binnen een observatiekantoor, in verband tot 
een uurwerk door een vijftal stiften met eene lijn 
wordt aangegeven, die de ruimte van 2.00 el — en 
2.60 el -f A P doorloopt. Iets dergelijks, ofschoon 
anders geconstrueerd, bestaat wel is waar reeds 
aan het Nieuwe Diep onder toezicht van het lid 
Van der Sten-, spreker echter wenschte die toe
stellen op meerdere punten onzer kust ge
plaatst te zien, aangezien de waarnemingen, 
zoo men cr aan hechten w i l , om de 5 minuten 
dienen genomen te worden, iets wat zeer be
zwaarlijk, volgens de oude observatiën aan de 
waakzaamheid van een persoon of personen kon 
worden toevertrouwd en waardoor geldelijk tevens 
veel nadeel ontstaat. 

Het werktuig, zooals het hier was voorgesteld, 
kostte + /' 2000; echter zou het, indien het 
geëis'cht werd (enkele leden vonden het te mooi) tot 
f 1000 gebracht kunnen worden, nog daarge
laten de zekerheid der prijsvermindering bij toe
nemend getal, door den vervaardiger. Teekenin
gen en beschrijving zullen ons nader worden 
bekend gemaakt. 

Verder waren ingekomen : 
Waarnemingen aan den Helder gedurende de 

maanden September, October, November en De
cember 1867 door het lid C. van der Sterr. 

Een brief van den heer Hub. Bosch te Maas
tricht , ten geleide van monsters van gebakken 
steenen voor bestrating ; de vorm dier monsters 
was vierkant in vier quadraten ingedeeld; de 
vierk. el dier steenen, waarin er 50 begrepen 
waren , kostte ƒ 3 . 5 0 . 

Een brief van den heer P. Van der Sterr, ten 
geleide van aantcekeningen omtrent de bedijking 
van de buitengronden, genaamd Waard en Groet; 
toelichting door den president. 

Eene circulaire van het bestuur der maatschappij 
tot bevordering der bouwkunst, betreffende door 
haar te behandelen vragen. 

Een brief van den secretaris der afdeeling 
Utrecht van de vereeniging ter bevordering van 
fabriek- en handwerksnijverheid, ten geleide van 
een tiental prijsvragen voor een ontwerp van ar
beiderswoningen , dat aan eenige leden werd uit
gereikt. 

De president deelde mede, dat het lid Lebret 
verhinderd was, de vergadering bij te wonen en 
alzoo ook , om volgens belofte , te spreken over 
de Elodea Caladeasis of waterpest; een begelei
dend rapport der Koninklijke Academie van we
tenschappen naar aanleiding van klachten over 
het woeden dier plant in Overijsel, gezonden 
aan den Minister van Binnenlandsche zaken, die 
zich mede tot den Raad van bestuur dier Aca
demie gewend had, behelsde eene geschiedenis 
dier plant eu bevatte de conclusie, om eenvoudig 
alle kanalen, waarin zij zich mocht vertoonen , 
droog te maken en uit te baggeren (sic). 

Het l id Staring echter meende, dat Dr. Krecke 
en Dr. Staring reeds gewezen hadden op het 
waarschijnlijke, dat die plant tot eene zekere hoogte 
in kracht toenam, doch dan ook van zelf stierf 
uit gebrek aan voedsel en verzocht dat punt nog 
eens rijpelijk te onderzoeken, aangezien hem het 
middel, door de Academie voorgesteld, nog al ko
lossaal voorkwam. 

De president deelde vervolgens mede, dat van 
het honorair lid De Lesseps ontvangen was een 
rapport over de vorderingen van liet kanaal van 
Suez in het jaar 1867. 

Van het lid Simon een brief met begeleidende 
teekening eener brug en opzettoestel met vijzels 
bij den spoorweg Bergen op Zoom—Goes. 

Van het raadslid Caland een platte grond van 
den dam aan den hoek van Holland. 

Van het lid Rose eene geschiedenis der Merwe. 
ZEd. deed teu slotte nog de belangrijke mede
deeling, dat in zake der Schelde-afdamming nu 
reeds bewaarheid werd wat onze Commissie vroe
ger had geconstateerd en dat er ook in België 
reeds stemmen waren opgegaan, die datzelfde be
weerden ; spreker droeg kennis van eene bro
chure dienaangaande, die hij voor de bibliotheek 
van het Instituut zou aankoopen. 

Na eene korte discussie tusschen de leden 
Olivier en Stieltjes over doorbraken, volgde eene 
aanmerking vau het honorair lid Delprat over 
eenige fouten in het jaarboekje, als op pag. 36 
van het bij hoekje over maten en gewigten, zijnde 
de cijfers daarop alleen 10 maal te klein, ter
wijl de formule op pag. 192 in plaats van 

8 = ï ë ö ö i ï ( 5 6 5 ~ ° - 3 « tv) moet rijn S = _ 
(565 + 0.342 t,). 

Het lid Conrad deed het voorstel om een al-
phabetisch register van de notulen en verhande-
liegen van het Instisuut van 1857—1867 samen 
te stellen , zooals dat vóór dien tijd is geschied. 

Na ballotage en aanneming der nieuwe leden, 
sloot de president ten 2 ure de vergadering. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur! 

In Uw nommer van 8 Februari 1868 wordt 
het stuk van — S. — over de Brónners patent
branders (zie uw nommer van 18 Januari 1868) 
hatelijk aangevallen. De heer Julius Brönner 
verwijt den schrijver uit persoonlijk belang ge
schreven en van valsche cijfers gebruik gemaakt 
te hebben, enz., en schrijft hem eene in het oog 
loopende onbekendheid met de zaak toe. 

Zulk een schrijven eischt een antwoord ; en 
daar ik het volkomen eens ben met den heer 
Julius Brönner, dat „eene eerlijk gegronde mee
ning steeds openlijk kan geuit worden," zoo 
wil ik volgaarne dit antwoord met mijn naam 
teekenen en even volgaarne bekennen , dat ik 
mij , ook na al het aangevoerde van den heer 
Brönner , nog volstrekt niet schaam de schrij
ver van het stuk te zijn, waar de heer Brönner 
zooveel op aan te merken vindt. 

Mijne meening , die eerlijk en gegrond is , is 
deze: dat de Brönner's patent brander G E E N E 
BESPARING G E E F T VAN 40—60 % . 

Mijne meening is eerlijk. Ik heb , dat weet 
ieder, die mij kent, geen het minste persoonlijk 
belang bij het al of niet slagen van de Brön
ner's patent branders. 

Mijne meening is gegrond op proeven , die ik 
naar mijn beste weten genomen heb. 

De heer Brönner vertrouwt mijne proeven niet, 
want ik verraad, — het zijn zijne eigene woor
den, — eene zoo in het oog loopende onbekend
heid met de zaak. 

Wat de heer Brönner ook over mijne bekwaam
heid oordeele, hij zal mij toch niet ten kwade 
duiden, dat ik eene bewering van hem niet maar 
zoo dadelijk als waarheid aanneem. Ik heb nog 
nimmer de waarheid van zijn beweren door eenige 
proef bevestigd gezien. Daarom wilde ik die 
proeven ook eens herhalen. Ik deed ze met een 
gewonen Bunscnschen photometer; als éénheid 
van licht bediende ik mij van een spermaceti-
kaars (0 in één Eng. pond). 

In de hatelijkste termen wordt door den heer 
Brönner over mijne proeven gesproken. Werke
lijk tegen zulk een taal ben ik niet opgewassen. 
Alleen dit : hij zegt: „Ik zoude mijnen geleerden 
bestrijder zeer dankbaar zijn, indien hij mij ter 
uitbreiding mijner kundigheden, in die kunsten 
wilde inwijden. Welnu, wil de heer Brönner, 
nu ik niet anonym schrijf, zich op welvoegelijke 
wijze tot mij wenden, zoo ben ik gaarne bereid 
hem te laten zien , hoe ik experimenteer; alleen 
hij verwachte geene kunsten daarbij. 

De heer Brönner ergert zich er aan, dat de 
lichtsterkte in kaarsen in 4 decimalen is uitge
drukt. Laat ik alleen mogen opmerken, dat boven 
de tabellen geschreven was, de cijfers zijn alle 
gemiddelden uit minstens drie waarnemingen. 
Dit, wat de voorlaatste kolom aangaat, en wat nu 
de laatste kolom betreft, dit i s , dat weet de 
heer Brönner zelf ook zeer w e l , een cijfer alleen 
voor vergelijking en uit berekening verkregen. 
Het is een cijfer verkregen door het aantal kub. 
voeten gas, per uur verbruikt, te deelen op de 
verkregen lichtsterkte in kaarsen. 

Hierbij zend ik u een prospectus; waar gij wel 
degelijk ziet, regel 5 van boven, wat de heer 
J. Brönner ook moge zeggen, dat hij 40—60 
besparing belooft. Alle advertentiën in de cou
ranten beloofden het ook; alleen, na het art i
keltje door —S— zie ik niet meer vermeld 
40—60 % besparing in de N. Rott. Courant van 
26 , 29 Januari en 2 . 5 en 9 Februari 1. 1. en 
het Zondagsblad van 1 Februari 1. 1. 

Als het nu toch in den prospectus gedrukt 
staat, is het wel wat erg, te zeggen, dat i k , 
terwijl ik volkomen de woorden overneem, bo- _- -
vendien nog de woorden geheel verdraai. Daar
enboven: in het Journal fur Gasbeleuchtung 
von Dr. N . H. Shi l l ing, 1866, Seite 219, vindt 
men, geteekend door den heer Julius Brönner, 
het volgende: »Brönner's Patent Brenner für 
Steinkohlcngas spart je nach der Starke des Gas-
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drucks 40—60% an Gas bei gleicher Uelligkeit 
wie bisher, oder erzeugt bei gleichem Cbnsuin 
wie bisher die doppelte Lichtstarke." 

Ook in de Nijverheids-Courant van 4 en 18 
Aug. 1807 vinden wij de advertentie met de be
lofte van 40—00 % besparing, en in dezelfde 
courant van 11 Aug. en 8 Sept. 1807 vinden wij 
den geheelen prospectus overgedrukt ook met die 
belofte van 40—00%. 

De heer Brönner vraagt: Waarom zijn dc an
dere eigenschappen mijner branders, in den pros
pectus opgesomd , slechts en bloc met een vraag-
teeken er achter geplaatst en dus verdacht ge
maakt? 

Heb de goedheid, mijnheer de Redacteur, die 
andere eigenschappen maar eens te lezen en gij 
zult zien , waarom ik mij van eene nadere be
schouwing onthield. 

Neem slechts eigenschap N°. 9 , dan zult gij 
zien, dat het bovenste gedeelte van den Bron
ner's Patent Brander gemaakt is uit speksteen, 
u-elke zelfstandigheid harder is dan staal. Noch 
voehtdeelen, noch hitte, noch stalen werktuigen 
kunnen daarop nadeelig iverken. Is echter de 
gleuf door vuil of stof bezet, dan heeft men er 
slechts een dun stukje kaartpapier of gewoon 
papier door te trekken, doch men zorge vooral 
dit schoonmaken nooit met een mes of dergelijke 
werktuigen te verrichten, daar men gevaar zou 
loopen den speksteen te doen springen. 

STALEN WERKTUIGEN KUNNEN OP DEN BRANDER 
NIET NADEELIG WERKEN , maar men zorge vooral 
den brander niet schoon te maken met E E N MES 
OF DERGELIJKE WERKTUIGEN. Wat dunkt U ! 

De heer Brönner gelieve ook het Januari-Heft 
van het Journ. f. Gasheleuchtung, 1808, pag. 37, 
eens in te zien, waar de heer Oltsch op de Ver-
sammlung I'falzischer Gasfaclmianner beweert, 
dat de Bronner's Patent Branders niet alleen 
geene besparing geven, maar zelfs juist het te
genovergestelde. De Heer Oltsch zegt: «Unter 
»Zugrundelegung einer Steaiinekerze (6 auf's 
»Pfund), die elf Gramm stündlich verbrauchte 
»und bei 3% C' stündlich Gasconsum hatte: 

«Bronner's Brenner 9.75 Kerzen Leucbtkraft 
mind die ordiniire Scbnittbrenner 10.75 Kerzen 
«Leuchtkraft, wobei Letzterer 15""" und der An-
»dere 25»"" Drück erfordert, ein Unterschied wel-
ocher allein schon bestimmen müsste, dem ge-
«wohnlichen Brenner den Vorzug zu geben." 

Het blijkt dus , dat de volgens Bronner onom
stotelijke waarheid (Journ. f. Gasb., 1800 S. 219), 
dat zijn Patentbrander al naar gelang van de 
Gasdrukking 40—00% gas bespaart, nog niet door 
ieder deskundige als onomstootelijk wordt aange
nomen. 

A l hetgeen ik over de Bronner Patentbranders 
las, de proeven, die ik heb bijgewoond en die, 
welke ik zeil heb genomen, hebben mij overtuigd, 
dat de Bronner's Patentbrander G E E N E besparing 
geeft van 40—00%. 

Nog eene zaak, mijnheer de Redacteur! 
De beer Brönner noodigt mij uit. om met hem, 

in tegenwoordigheid van competente en onpartij
dige getuigen, vergelijkende proefnemingen te doen, 
en het resultaat daarvan, met beider handteeke-
ning voorzien, op kosten van ongelijk, in de meest 
geh-zen.' bladen te doen publiceeren; indien ik de 
uitnoodigingnietaanneem, verklaart hij mijn schrij
ven, 18 Januari in uw blad, voor vuigen laster. 

Reeds in het begin van dit schrijven heb ik 
mij bereid verklaard met den heer Brönner te 
experimenteeren. Daar de heer Bronner nu ech
ter reeds sedert 20 Januari 1808 (zeer wijselijk) 
van zijne advertentie de 40—GO % heeft wegge
laten , geloof ik voor mij, dat het voor de zaak 
zelf onnoodig is , want dat de heer Bronner ad
verteert, dat hij gepatenteerde of geoctroieerde 
branders verkoopt, wie ter wereld kan daar iets 
tegen hebben? Niet tegen zijne branders, maar 
alleen tegen zijne belofte van 40—00 % besparing 
Jieb ik mijn stem verheven. 

^ ^ ï n nu , Mijnbeer de Redacteur! nog een ver-
. JoekS heb de goedheid in uw eerstvolgend noin-

taew eene schrijf- of drukfout te rectificeeren in 
"het sïuk van 18 Januari: namelijk in Tabel 1, 

laatste regel, laatste kolom, staat 2.3832, moet 
z i jn / 2.0544. 

^ V - U i j de beschouwing van het stuk van den heer 
Bronner heb ik zeer goed in aanmerking geno-

dat het gericht was tegen een «onbeken-
rijver. De heer Brönner vergete echter 
ylat ik nergens tegen hem schreef, maai

de Bronner's Patentbranders en nog 
l s " 7 " " ï * V i ? y * ? n l a l s z o u c l e n !Ü / * ° — 0 0 % besparing 

l ; \ *' Bc.vei£ tfflej heer Brönner zal toch ook wel be-

grijpen, als men nu eenmaal de vaste oveitCÜging 
heeft van de ONHOUDBAARHEID van dat beweren, 
dat het dan telkens op hinderlijke wijze in het 
oog springt, als men onophoudelijk in de dagbla
den en bij aanplakbiljetten die branders ziet op
vijzelen, juist om die 40—00 %. 

Met de meeste achting heb ik de eer te zijn, 
Kralingen, UwEd. Dw. Dienaar, 

10 Februari 1808. DP. TH. VAN DOESBDROH. 

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

A a n k o n d i g i n g e n . 
iHiisriiig , I N Febr. 

Keuzen * teu 12 ure , up het raadhuis: het leggen vau 
twee duikers vau Purtland-ceuieut, niet verdere bijkumeude 
werken, in de kom dezer gemeente. 

'» llage , ten 12 ure , aau het hoofdbureau der maat
schappij tut exploitatie van staatsspoorwegen; het maken van 
eene vergrooting aan het hoofdgebouw op het statiuu te 
Leeuwarden, teu behoeve van den spoorweg vau Arnhem 
naar Lecuwardeu. 

I trei lit , ten 2 ure, aau het lokaal \an de hoogeschool: 
Let ouderhoud van al de gebouwen, tot de hoogesehool 
alhier behoorende, vau de goedkeuring der aanbesteding af, 
tot het einde van het jaar L868; benevens het uitvoere*i 
van eenige vernieuwiugcu eu herstellingen. 

Donderdag . 20 Febr. 
IJacndlJke, teu II ure, teu raadhuize: het maken eu 

verbeteren van eenige straten eu riolcu iu de k«»m dier ge
meente, met bijlevcriug van de daartoe beuoodigdc mate
rialen , bestaaudc iu ougeveer 100,000 straatkeien euz. 

Haarlem , teu 2' l 2 ure, aan het prov. bestuur: het bou
wen vau eene brugwachterswouiug bij de dubbele draaibrug 
over het Groot Noord hol la udseh kanaal te Alkmaar. 

Vrijdag , 21 Febr. 
Middelburg , ten 10 ure, aau het prov. bestuur: her-

besteding van |het aanleggen cu het onderhoudeu van wer
ken op liet straud aau de Oude Hoeve, aau dc uoordwest-
zijde vau Schouweu, provincie Zeeland. 

llage i teu 12 ure, uau het ministerie van biim. za-
keu: lo. het opruimen van ecu gedeelte van den Zanddijk 
ter wederzijden vau het ouderhaudeu kanaal door deu Hoek 
van Holland, voor de verbetering vau deu Waterweg vau 
Rotterdam uaar zee; cu 2o. het opruimen vau buitengronden 
aan deu bovcuniuud vau het kauaal door deu Hoek vau 
Hollaud, voor dc verbetering van deu Waterweg vau Bot
terdam uaar Zee. 

Zwolle, teu 12 ure, uau het prov. bestuur: het onder
houden van cu het doeu vau veruieuwiugeu eu hcrstclHugcu 
aan eenige Kijksgebouwcu ten dienste der administratie der 
lu- en Uitgaande Rechten iu de proviueic Overijssel, gedu
rende de jaren 180b—1870, iu drie perceeleu. 

Leeuwarden, teu 12 ure, aau het prov. bestuur: 1°. bet 
stellen van rijzen schuttiugen eu lut doen vau eeuige stroo-
beplautingeu in dc duinen vau het eiland Schicrinouuikoog, 
in de jaren 1808, 1869 eu 1870; eu 2". het doeu van eeuige 
voorzieuingcu aau den zoogenaamdeu lloogcuwal en de daarbij 
gclegeu duiucn op het cilaud Schicrinouuikoog, iu de jaren 
Ï808, 1869 eu 1870. 

Maandag, 24 Febr. 
Amsterdam, ten l ' / 2 ure, iu het staüousgcbouw buiten 

de Willcuispoort: het makeu vau eeuige ufsluitiugeu langs 
den Hollaudscheu spoorweg. 

Dinsdag, 2A Febr. 
Helft, teu 11 ure, iu de Studs-herhcrg |op het Zuid-

einde: het makeu der verschillende gehouwen, schoorsteen 
enz., voor het te stichten stoomgemaal voor deu Lagcu 
Abtswoudschen polder. 

*s Hage, ten 12 ure, aau het departement van marine: 
het makeu vau eeueu yzereu lichtopstaud met koperen lan
taarn cu het stellen van dieu op deu berm vau Welsoordcu 
iu Zeelaud; alles met deu aankleve daan an; ecu en ander 
ten dienste van de iuvocriug van eeu nieuw stelsel van ver
lichting op dc Wester-Schelde. 

Donderdag , 27 Febr. 
Haarlem, ten 2'., ure, aau het prov. bestuur: het ver-

sterkeu der rykszeeweriug benoorden Petten. 
Vrijdag , 2* Febr. 

Hlndeloopen , door het dijksbestuur vau het waterschap 
Hemelutucr Oldephaert cu A. II. Zcedijkeu: lu. het maken 
vau ceuc Stecuglooiiug aan de waterdijken, bcuoordeu Sta
veren , ter vervanging vau 175 el lengte paalwerk aldaar; 
ïu écu perceel. Üo. bet leveren der duartoe bcuoodigde 400 
last brik; iu acht perceeleu. .'lo. het leveren der daartoe bc
uoodigde 1300 last ZuUen-Uazalt; iu drie perceeleu. 

Arnhem , ten 12 ure , aau het prov. bestuur: het bou
wen vau ceuc bergplaats, het kveren cu stelleu vau een 
bliksemutleidcr, cu het leveren eu verwerken vau groud eu 
grind ten dienste vau de Kijks hoogcre burgerschool te Zalt-
bo in mei. 

Zaterdag , 2fJ Febr. 
Nelioonhoveii . teu 12 ure, teu raadhuize : het levereu 

van: lo, 30.000 kubiekvonnig bchukte Stcuzclhcrger keien, 
groot 14 by 10 duim, hoog 16 duim, met *L oudervluk; 2o. 
900 lauge of kantkeien, lang 44 duim, breed 15 duim, 
hoog 16 duim, van Belgischen steen; 3o. 40.000 stuks 
harde getrokkeu kliukermoppcu, Wualvorm, le soort. 

Utrecht . teu 1 ure, ten stadhuize: het uaulcggeu vau 
nieuwe straten bij dc iu uaubouw zijnde huizen, nabij deu 
Tolsteegsiugel cu Jcremic. 

Maandag, 2 Maart, 
Utrecht, door de directie der Ned. Kliijuspoorwcg-Maat

schappij : het levereu cu makeu van afsluitingen langs deu 
Khyuspoorweg. 

Amsterdam, ten 12 ure, teu Raadhuize; het bouwen 
vau 1482 el steenen walleu iu twee perceeleu. 

Vonderdag, 2«l Maart. 
lie Buurt , over het dorp Ouderkerk ad Amstcl, teu 12 

ure, iu dc herberg Paardeuburg: lo. het uitvocreu van ver
nieuwingen aau, alsmede het driejarig onderhoud van de 
beide molens der Holeudrcchter eu BulJewijker Bruoginakerg-
polders; 2o. het vijfjarig ouderhoud der Buiten waterskade. 

AiiiMtcrdaiti, ,>>'• het Vosje": liet makeu van eeu fort 
iu deu baander cu West-Bijlcmerpoldcr by' deu Byliucriuecr-
riugdijk. 

A f l o o p ' v a n aanbestedingen. 
Leeuwarden, 7 Fcbr.: het uitvoeren van werken tot 

ouderhoud van het paleis van justitie te Leeuwarden , tot eu 

met deu laatsten Tlcceinber 1870. Het werk is aangenomen 
door J. ,J. (iroen alhier, voor f 4345. 

Harllngen, J Febr.: Het maken van honderd strek
kende el Zeedijk- stcenglooiing. Aangenomen door den heer 
Atze Schootsma van 1 ladingen voor ƒ22.700. 

Middelburg, 1 Febr.: het verhoogen eu verzwaren van 
den Zeedijk, tusschen dc dijkpalen 23 cu 25 over eene 
leugte van 200 el eu het maken van eene kade op den 
in 1856 gelegden Seheukeldijk iu de watering Schcrpeuisse, 
behoorcude tot dc werkeu der calamiteusc polders. Aan
genomen door l). Bolier, te Scherpeiiissc, voor ƒ4749. 

Arnhem , 7 Febr.: lo. het onder vorig profil opmaken 
van een gedeelte van het pak- en beslagwerk aan den lin
keroever vau den IJsselmond, tusseheu deu Hoofddam eu de 
schipbrug te Weftervoort, iu deze provincie; 2o. het aaulcg-
gcu van dwarskribhen en eene blccslaag, tot verbetering 
van het vnarwntcr der rivier den [Jssel iu Gelderland, tus
schen dc peilraaieu LVIJ en L1X, beneden de .Xokin." 
Minste inschrijver voor het le perceel de heer Th. Kempcrs. 
te Wehl, voor ƒ4978; voor het 2c perceel dezelfde, voor 
ƒ 7642. 

ITtrerht , 9 Febr.: dc oprichting vnn het nieuwe zieken
huis alhier. Ingekomen 22 inschrijviugsbiljettei). Dc hoogste 
inschrijver was dc heer van Berktim, te Amsterdam, voor 
ƒ 420.000; de laagste de heer Van Vloten, timmerman 
alhier, voor ƒ 305.149. Aau dezen laatste is het werk 
gegund. 

Nog is aanbesteed het afgraven van den Tolsteegsiugel 
eu het aanleggen van trottoir aldaar. Kr waren 7 inschrij
vers, waarvan de laagste was de heer H. Verhoeven, alhier, 
voor ƒ 6.827 en de hoogste de heer J. Verbruggen, te Bocrk' 
voor ƒ 11.900. 

'Milage, l o Febr.: het makeu van een voetpad langs 
dc Wassenaarsche Straat cn de Verlengde Badhuisstraat te 
Scheveuiugeu. Van de drie ingekomen biljetten was bet 
minste dat vau deu heer J. de Braauker, te Delft voor 
ƒ 5100. 

Anmterdam, 12 Febr.: het bouwen van een gesticht 
voor volwassen blinden, op een terrein aan deu Stads Bui
tensingel, tusseheu de Ütrechtsche en Wetering-Barriare. 
De nuuste inschrijver was de heer de Groot, te Knollen
dam , voor ƒ 65.700. 

A d v e r t e n t i e s . 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER GE

MEENTE AMSTERDAM, zullen op Maandag den 
2 Maart 1808, des middags ten 12 ure, op het 
Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrij
ving in Cioee perceeleu aanbesteden: 

H e t B O U W E N v a n eenige S T E E N E N 
W A L L E N , langs v e r s c h i l l e n d e g rach
t e n der Gemeen te , te r gezamenl i jke 
lengte v a n 1482 E l l e n , met de daar toe 
vere i sch te m a t e r i a l e n ena rbe id s loonen . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn te ver
krijgen ter Drukkerij dezer gemeente en liggen 
voorts ter lezing in een der localcn van de Se
cretarie (afdeeling P u b l i e k e W e r k e n ) op het 
Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan den Timmertuin d»r Gemeente, op bet Bu
reau van den Heer J. VERHEIJ , Directeur bij de 
Publieke Werken, des voorniiddags van 10 tot 
12 ure. 

AMSTERDAM , 
den 12 February' 1808. 

Burgemeester en 
Wethouders voornoemd, 

F O C K . 
Dc Secretaris, 

C . E . V A I L L A N T . 

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

te A R N H E M . 
Wate rpas - , hoekmee t- en andere ins t rumen

ten voor den WATERSTAAT , DE GENIE, HEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE 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. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
t e A R N H E M . 

Bek roond met verscheidene Medai l l es . 

B o u w k u n d i g e v o o r w e r p e n v a n g e g o t e n , 

g e t r o k k e n , g e p e r s t e n g e d r e v e n 

Z i n k a l s : 

Z i n k e n R a m e n voor K e r k e n en andere Ge
b o u w e n , naar iedere teekening. 

Z i n k e n R a a m r o e d e n in alle P r o f l l l e n , 
O r n a m e n t e n hiervan naar iedere teekening. 

Z i n k e n l i j s ten , G o t e n , D a k v e n s t e r s , 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 , L u c h t k a p -
p e n , enz. 

Z i n k e n O r n a m e n t e n als: C o n s o l e n , V a 
z e n , B a l u s t r a d e n , W i n d w i j z e r s , S p i t s e n , 
R o z e t t e n , P a a r d e n k o p p e n , L i j s t ve r s i e r in 
gen , enz. enz. 

V W R H i l l V , GERHIT3SEN * HODENIH'IS. 

Derde j a a r g a n g . N ° . 8. 

(«naijlt gengeM iederen Zjterdig bij 
I». A. THIEME tc Arnhem. 

Prijs per 3 minden franco p. p. ƒ 1.65. 

22 F e b r u a r i 1868. 

In abonneer! lick nir Ml jurfiit. 
idnrltiliïD Int» / -.JU itrfiiuiM regel 

U / - . I S 'oor U|fl (• Ml I*. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTED, HGEIDlURŜ AJlRlJXAJrTEÏf, AAIiNMERS en 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 r K T S T D T J G z , 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0ESBURGH, C. J. VAN DOORN, D. GR0THE, J . H. LELIMAN, H. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN ETSINGA, H. P. VOGEL. 

PROEVEN MET STOOMMACHINES DOOR DE 
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VAN LAND

BOUW TE BURY ST.-EDMUND. 

(Vervolg en slot van bladzijde 25.) 

Locomobiles met twee cilinders. 
De bepalingen voor de proefnemingen met de 

locomobiles waren, in sommige opzichten, ver
schillend van die bij de vaste stoommachines 
aangenomen. De stoom mocht nu eene spanning 
hebben van 5,02 kilo per vierk. duim (80 lbs 
per vierk. Eng. duim), terwijl het verinogen der 
machines bepaald werd naar den maatstaf van 
ééne paardekraebt voor elke 45 vierk. duim (9 
circular inches) zuigeroppervlakte der beide zuigers 
te zamen genomen. 

Voor deze machines werden er twee seriën 
proeven genomen: de eerste, waarbij de dynamo
meter zoodanig belast werd, dat de machine, 
loopende met hare nominale snelheid, eene kracht 
ontwikkelde gelijk aan die door den bovenstaan-
den regel gevonden ; en de tweede, waarbij dc 
belasting van den dynamometer met 50 "/0 ver
meerderd werd. De wijze, waarop de proeven 
genomen werden, was eveneens eenigszins ver
schillend. Elke machine, onverschillig van baar 
grootte, ontving eene hoeveelheid van 3,63 kilo 
(8 lbs) hout en 38 kilo (V 4 cwt) steenkool; van 
deze hoeveelheid werd zooveel verbruikt als noo
dig was om den stoom tot de gevorderde span
ning te brengen , waarna de overblijvende brand
stof teruggenomen en opnieuw gewogen werd. 
Vooral werd er zooveel mogelijk zorg gedragen 
voor eene goede verdeeling van de brandstof in den 
vuurhaard, zoodat niet eene ophooping van brand
stof, juist als de stoomdruk verkregen was, 
voordeelig zou werken op de daaropvolgende 
proef. Nadat de machine had doorgeloopen tot
dat de spanning van den stoom te laag was, om 
de machine verder te drijven, werd er eene tweede 
hoeveelheid brandstof toegediend van 0,35 kilo 
(14 lbs) per paardekracht voor de eerste proef 
en 4,54 kilo per paardekraebt voor de tweede 
proef, waarbij de belasting van den dynamo
meter met 50 % vermeerderd was. De tijd, ge
durende welken de machine met die bepaalde 
hoeveelheid brandstof liep, werd aangeteekend en 
later op dezelfde wijze gecorrigeerd als bij de 
vaste stoommachines. 

De resultaten dezer proefnemingen zijn in de 
tabellen II en III opgegeven. 

Locomobiles met één cilinder. 
De proefnemingen met deze soort van locomo

biles werden op dezelfde wijze genomen als met 
die in de voorgaande klasse te huis behoorende, 
"Heen met de volgende wijzigingen. De span
ning van den stoom mocht niet grooter wezen 
dan 3,5 kilo per vierk. duim (50 lbs per vierk. 
Eng. duim), terwijl het aantal paardekraebten, 
die de machine ondersteld werd te bezitten, 

weder bepaald werd naar den maatstaf van ééne 
paardekracht voor elke 50 vierk. duim (10 cir
cular inches) zuigeroppervlakte. 

Ook met deze machines werden er twee seriën 
proeven genomen; bij de eerste serie was de 
belasting van den dynamometer weder zoodanig, 
dat de machine bij hare nominale snelheid eene 
kracht ontwikkelde gelijk aan die, volgens den 
bovenstaanden regel gevonden, terwijl bij de 
tweede de belasting 50 % grooter was. 

In tabel IV en V zijn de uitkomsten dezer 
proeven medegedeeld. 

Hoewel de uitkomsten dezer proefnemingen 
reeds een vrij goeden i,.a..lstaf geven, zou het 
toch voor eene juiste beoordeeling van de waarde 
der verschillende machines noodzakelijk zijn, om 

van elk afzonderlijk eene beschrijving te geven, 
om daardoor te doen uitkomen in hoeverre de 
voorwaarden, door de Maatschappij gesteld, gelij
kelijk voor- of nadeelig op elk stoomwerktuig 
werkte. 

Evenzoo zou de rechtvaardigheid cischen, dat 
elke proef afzonderlijk behandeld werd met de 
waargenomen verschijnselen en de toevallige ge
beurtenissen, die daarbij hebben plaats gehad. 
Zulk eene beschrijving zou echter een te grooten 
omvang verkrijgen om in dit Weekblad te wor
den opgenomen. De belangstellende lezer , die meer 
omtrent deze proefnemingen wenscht te weten, ver
wijzen wij naar het rapport der commissie of naai 
»rfe Engineering" van Juli 1807 , waarin dit 
rapport verkort is overgenomen. 

VASTE STOOMMACHINES. — TABEL I. 

N A A M 

VAN DEN 

EABR1KAN T. 

Clayton, Shuttleworth & C°. . . 
The Reading Ironworks Company 
Tuzford and Sous . 
Deacon and Wood. 
J. J. Kawlings 
Henry Kinaey 

3 

Jl 
O O 
10 
10 
10 
8 
8 

10 

JiJS 

l a v 
• 

« « 11 
p e a 
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LOCOMOIIII.ES MKT TWIK CILINDERS. — TABEL II EN HI. 
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VAN DEN 
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Clayton, Shuttlenorth & C°. 
Kansoiues and Sims . . . 
Tuzford aud Sous. . . . 
Brown and May . . . . 
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LOCOMOBILES HET ÉÉN CILINDER. — TABEL IV EN V. 
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M Ie Seri?. 

ii in. U in. 
Clayton, ShutÜcworth and C°. . . 8 8.1 22.9 30 5 11.03 120 163.4 3 17'/, 4 29 1.42 
Tuxford and Sons S 8.1 22.9 30.5 8.26 125 127.4 3 51'/, 3 56 ! " 1.61 
The Heading Ironworks Company . 10 10. 25.4 45.7 10.05 120 123.5 3 »'/» 3 10 2.00 
Ransomes and Sims 10 10. 25.4 33.0 10.37 150 155.5 3 i'il 3 *xk '/• 2.116 
W. Ailchiu and Son 8 8.1 22.9 35.0 7.93 120 117.6 3 i 2 68'/, 2.18 
Brown and May . . 8 8.1 22.9 35.6 9.55 120 141.6 2 22i/, 2 48»/, 2.25 
Holmes and Sons 8 8.55 23.5 35.C 8.55 2 44 2 44 2 32 

8 7.87 22.5 30.5 130 2 29 2.55 
Ruston, 1 Yuri or and O . . . . . 8 9.5 24.8 30.5 9.8 120 123.8 2 20 2 26 2.61 
Barrows and Carmichael 7 7.22 21.6 33.0 7.65 120 127.1 2 7'/i 2 15 2.82 
Charles Burn 1] 8 8.1 22.9 35 6 8.9 125 131.2 1 59 2 5 3.05 

8 7.65 22.2 30.5 6.88 120 108. 2 15 2 3.13 
Catchpool and Thompson . . . . 8 8.55 23.5 30.5 9.64 120 135.4 1 47 2 O1/, 3.15 
E. It and 1'. Turner 10 10. 25.4 30.5 130 1 51'/, 3.42 
Naldcr and N alder 7 6.4 20.3 30.5 6.18 220 212.5 1 53 1 49'/, '/» 3.49 
Philip and Henry Philip Gibbons. . 7 7.43 21.9 33.0 7.69 125 129.3 1 31 1 34'/, 4.04 
W. S. Underbill 6 6.4 20.8 30.5 fi.tIO 120 125. 1 24 1 27'/, 4.35 
William Pickford WilkenB . . . . 8 6.4 20.3 30.5 5.88 145 133.4 I 30'/, 1 24 4.54 
Frederick Savage 8 8.32 23.2 30.5 8.51 130 134.2 1 3'/, 1 5 5.86 

2e Serie. 

The Reading Ironwork Company. . 10 15. 25.4 45.7 16.06 120 128.5 2 27'/, 2 39'/, 1.15 
Clayton, Sbuttlewortb and C°. . . 8 12.15 22.9 30.5 18.22 120 179.9 1 38'/, i 27'/, 1.23 
Tuxford and Sons 8 12.15 22.9 30.5 12. 125 123.5 2 15 2 13'/, 1.35 
Uansomcs and Sims 10 15. 25.4 33.0 14.79 150 147.9 1 48'/, 1 47 '/:< 1.65 
\V. Allchiu and Son 8 12.15 22.9 35.6 12.36 120 122.1 1 40 1 41»/. 1.87 
Brown and May 8 12.15 22.9 35.6 120 1 8 0 4 2.110 
Marshall, Sons and C° 8 11.8 22.5 30.5 130 1 20»;, 2.25 
Barrows and Carmichael 7 10.83 21.6 33.0 13.14 120 145.7 1 6'/, 1 2.25 

8 12.82 23.5 35.6 13.02 1 18 1 19'/, 2.29 
Kustou, Proctor and C° 8 14.25 24.8 30.5 14.43 120 121.6 1 14'/, 1 15'/, 2.40 
Charles Hurrell 8 12.15 22.9 35.6 12.51 125 128.7 0 58'/, 1 0 8.02 
Natder and Naldcr 7 9.6 20.3 30.5 10.89 220 249.7 0 51»/, 0 58»/, 3.08 
W. S. Underbill 6 9.6 20.3 30.5 9.05 120 113.2 0 63 1) 50 3.62 

SIGNAAL- EN WISSELME WEGING OP GROOTE 
STATIONS. 

Wanneer men de verbazende uitbreiding van het 
spoorwegverkeer, en het gedurig aanleggen van 
nieuwe lijnen in de verschillende landen nagaat, 
beseft men, dat de maatregelen voor de veilig
heid der reizigers, ook in voortreffelijkheid moe
ten toenemen. De natuurlijke vijanden der vei
ligheid ziju bij iedere spoorbaan, behalve de 
beweegbare bruggen, vooral de wissels en sig
nalen , die meest in groot aantal juist op die 
punten voorkomen, waar men de grootste ophoo-
ping van drukte te wachten heeft. Een welgelukte 
proef van de Heeren Saxby en Farmer, om op 
liet Canousti'cetstntion te Londen, vele wissels 
door weinig handen, onder waarborg van veilig
heid te bewegen, willen wij hier vernielden. Op 
dit station bevinden zich 0 banen , die door hun 
onderling noodzakelijk samenkomen, eene dage-
lijksche bediening eischen van 32 wissels en 35 
signalen. Op het drukst vau den dag heeft men 
ieder uur 18 vertrekkende en 18 aankomende 
treinen, waardoor in elk uur, aan de wissels en 
signalen gezamenlijk, 80 a 108 verschillende stan
den moeten gegeven worden. Op ruim 80 cl van 
het station bevindt zich op voldoende hoogte bo
ven den spoorweg eene brug, met glazen gebouw 
en 4 masten, waaraan 24 siguaalarmen verbon
den zijn, welke in verbinding met de overigen, 
die verder verwijderd zijn, het geheele station 
beheerschen, en door hunne plaatsing en afme
tingen vooral goed zichtbaar zijn. Langs de eene 
zijde van het gebouw bevinden zich de, voor de 
beweging benoodigde hefboomen (67); zij zijn ge
nummerd, afdcelingsgewijze verschillend gekleurd 
en ter zijde van cijfers voorzien; het is op die 
cijfers dat de zekere werking der geheele inrich
ting berust. De hefboomen kunnen namelijk niet 
ieder voor zich, willekeurig versteld worden; 
staan b. v. op hefboom N " . 10 de getallen 5, 7 
en 23, dan kan deze niet bewogen worden voor
dat men de hefboomen, welke die cijfers tot volg
nummers hebben, versteld heeft. Het geheel is 
verder zoo geregeld, dat met geen signaalhef-
booiu het teeken veilig kan worden gegeven, tenzij 
alvorens de overeenkomstige wissels goed gesteld 
zijn cn omgekeerd. Ter bereiking hiervan zijn 
onmiddellijk onder den vloer van het gebouw hori
zontaal verschuifbare staven aangebracht, voorzien 
van uitstekken, inkepingen en schuine vlakken, 
Waarop dc hefboomen werken. Ieder dezer sta

ven , door een hefboom bewogen, beweegt tevens 
de anderen zoodanig, dat zij in of buiten werking 
komen, en dus bepaalde hefboomen los en andere 
vaststellen; eens geregeld is zoodoende iedere 
verwisseling der hefboomen in hun onderling ver
band onmogelijk gemaakt. 

Daar de normale stand der signalen de onvei
lige is , zoo is zelfs bij stoornis in 't mécanismc 
eene mogelijke vertraging van een trein 't ergste 
wat men te vreezen heeft. Behalve 2 beambten 
voor het bewegen der hefboomen, bevindt zich 
aan ieder der einden van het gebouw een jongen 
bij een telegraaftoestel, waarvan de een zich uit
sluitend met den algemeenen dienst en het seinen 
geven, heeft te bemoeien; de andere krijgt be
richt van het naderen van iederen trein ; hij ziet 
dan naar de naald van zijn toestel en roept in
gevolge deszelfs aanwijzing, b. v. North Kent-
Charingcross; onmiddellijk verstellen de beide be
ambten het benoodigd aantal hefboomen en de 
inmiddels genaderde trein stoomt veilig tot aan 
het voor hem bestemde perron. Het voor dit drukke 
station zoo samengestelde signaal- en wisselsys
teem wordt dus door 2 man en 2 jongens zeker 
en snel bediend. Ten blijke van de groote snel
heid , waarmede gewerkt kan worden, zij nog 
vermeld, dat een trein van een der sporen in 20 
seconden uaar het spoor aan de andere zijde van 
het perron kan gebracht worden , niettegenstaande 
daartoe 10 wissels met bijbehoorende signalen 
moeten versteld worden. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

In Parijs heeft men, sinds verscheidene jaren , 
allerlei soort van proeven genomen met bevloe
ring der straten zonder tot het aannemen van 
een bepaald stelsel te zijn gekomen, dat aan alle 
vereischten voldoet. Men heeft proeven genomen 
met bevloeringen van verschillende grootte cn 
constructie, waarna men tot uiac-adam-wcgcn over
ging, doch deze zijn op verscheidene punten der 
hoofdstad vervangen door asphalt en op andere 
punten zijn de mac-adam-wegen weder voor dc 
oude bestrating ingeruimd. 

Eene proef, om mac-adam-wegen aanteleggcn 
met bijvoeging van ijzervijlsel, (iron turnings) 
op eene kleine schaal genomen, heeft naar men 
zegt, zeer goede uitkomsten gehad; de grond 
verkreeg eene metalen vastheid en deugdelijk

heid en liet geene sporen na van dc zwaarste 
overtrekkende lasten, doch de buitentrewoon hooge 
prijs verhinderde de administratie om dit systeem 
aan te nemen. Dc houten bevloeringen, die in 
verscheidene gedeelten der stad voorkomen, wor
den niet meer gemaakt om de groote kosten, 
waarmede het onderhoud bezwaard is. 

Er is nog eene poging gedaan om tot de houten 
bevloering terug te keeren cn daartoe heeft men 
een nieuw systeem van den heer Dugazau beproefd 
op de Boulevard de la Chapelle, tusschen de 
rue «les Poissonniers en de ruc Neuve de Iu 
Goutte d'Or. Dit systeem bestaat uit ijzeren platen 
van een vierkante e l , waarin gaten geboord zijn, 
waarin de houten blokjes passen; eene soortge
lijke constructie is vroeger ook in Engeland be
proefd. 

— De broederschap van vrijmetselaars tc Phi
ladelphia zal een gebouw van graniet oprichten, 
naar men zegt lang 70 el en breed 42 e l , waarop 
een' toren hoog 84 cl . Dit gebouw zul, ten 
naasten bij , 1 millioen dollars kosten. 

— In de kerk van St.-Nikolaas te Liverpool 
is brand ontstaan, waardoor eene groote verwoes
ting is aangericht. 

De vlam werd het eerst in het dak bespeurd, 
dat geheel is afgebrand en de nederstortende ge
deelten hebben groote schade aan muren , vloe
ren en het inwendige der kerk veroorzaakt. 

Er waren, naar men zegt, loodgieters op het 
dak werkzaam, zoodat hoogst waarschijnlijk de 
brand door hunne onvoorzichtigheid is ontstaan. 

— De architecten te Berlijn hebben zich be
klaagd over het programma voor een ontwerp 
der nieuwe hoofdkerk te Berlijn, daar, volgens 
hunne zienswijze, dc bepalingen voor de mede
dinging geene genoegzame waarborgen voor de 
mededingers bevatten. 

Naar hunne zienswijze moest het programma 
duidelijker zijn en heter de uitgestrektheid, welke 
de bouw mag vorderen, aangeven; verder wen-
schen zij de noodzakelijke bepalingen te weten 
voor den gewonen dienst en voor de groote pu
blieke ceremoniën, alsmede de grootte der pre-
inieii of belooningen, die het Gouvernement zich 
voorstelt te geven. 

Zij vragen verder dat de personen , die de 
jury zullen uitmaken, te voren zullen worden 
aangewezen cn niet alleen uit plaatselijke amb
tenaren, maar tevens uit mannen zal bestaan, 
die bevoegd zijn over de construction een oordeel 
te vellen. 

De architecten vragen tevens eene verlenging 
van tijd voor de inzending der ontwerpen en 
eene publieke tentoonstelling der in te zenden tee
keningen en modellen. 

Hieruit kan men afleiden, dat de Duitsche ar
chitecten , door onderlinge vereeniging, hunne 
belangen weten te verdedigen. 

— De werken aan het Suezkanaal vorderen 
snel; de gemetselde aardwal is in uitgebreidheid 
toegenomen; liet kanaal wordt steeds dieper; de 
werklieden zijn zeer goed geplaatst; alles gaat 
geregeld en met ijver voort. De verbazende aard-
boogte van El-Guir is verdwenen ; zij is geslecht 
tot op de hoogte der zee; de baggermachines be
ginnen te werken. Port Said is de groote parel 
der kroon; men ziet er binnen 48 uren de 
groote pakketbooten der Fransche Messageries, der 
Prissen en der Compagnie Freissinet uitgaan. De 
Seine, een groot transportschip van den Staat, 
heeft een geheel materieel voor Cochin-China ge-
debarqueerd, dat onmiddellijk naar Suez moet 
verzonden worden. In de maand November heeft 
de doortocht 250,000 lis. opgebracht; men vreest, 
zoo dat aanhoudt, dat men materieel zal te kort 
komen. Gezondheid en vroolijkheid heerschen op 
de landengte. 

— De spoorweg van Dixmude naar Nieuwpoort, 
in België, is den lO**" dezer gereed gekomen 
en zal spoedig iu exploitatie worden gebracht. 
De sectie van Oudenaarde naar Kort rijk zal waar
schijnlijk in de maand Maart gereed zijn en de 
werkzaamheden aau de lijn van Oudenaarde naar 
Denderleeuw zullen in den loop van dezen zomer 
eindigen. 

— Eerstdaags worden te Sonderburg de Prui
sische architecten verwacht voor dc oprichting 
van dc twee pyramiden op de Duppeler hoogte 
cn op Arnkielöre, dc plaats waar do Pruisen 
naar Als zijn overgestoken. Reeds vóór di ie jaren 
werd oji plechtige wijze de eerste steen voor deze 
gedenkteekenen gelegd. De kosten er van bedra
gen ongeveer 40,000 thaler. 

— Tc Londen is eene der schoonste cn meest 
bekende concertzalen, die vooral door vreemde
lingen druk bezocht werd, de Oxford-Hull in Ox
ford-street iu den nacht van 11 op 12 dezer ge
heel afgebrand. De brandweer heeft de vlammen 
niet kunnen stuiten en moest zich bepalen tot 
het beschermen der omliggende gebouwen. 

— In het spoorwegstation in Charing Cross te 
Londen is een brand uitgebroken. Van een der 
afdeelingen is het dak verbrand. Het verkeer 
is tijdelijk gestaakt. 

B I N N E N L A N D . 

' s -Gravenhage . De Staats-Cnurant n°. 41 
bevat de tusschen Nederland en Pruisen op 28 
November 1807 te Beu lijn gesloten overeenkomst 
wegens de aansluiting van den spoorweg van 
Venlo naar Osnabrück. > 

— Bij beschikking van den minister van koloniën 
van 13 dezer zijn de heeren A. Walland en M. 
Couvée D.Jz. gesteld ter beschikking van den gou
verneur-generaal van Nedei landsch liulië, om te 
worden benoemd tot aspirant-ingenieur bij den 
waterstaat en de burgerlijke openbare werken 
daar te lande. 

— Dc minister van binnenlandsche zaken, ge
zien de adressen van: 

1». de heeren II. W. J. C. Swaan cn W. II. 
van Heyningcn , concessionarissen voor den aanleg 
en de exploitatie van eenejiaven te Schcveningen, 
in verband met een spoorweg van Schcveningen 
langs 's-Gravenhage en Woerden naar Utrecht, 
en vandaar langs Amersfoort en Deventer naar 
Almelo, met een zijtak naar Leiden, en van een 
spoorweg van Amsterdam langs Weesp, het fort 
Uitermeer en Hilversum naar Amersfoort, en 
directeuren-administrateuren van de Ncderland-
sche internationale spoorweg- en haven-maatschap
pij , opgericht tot uitvoering van voornoemde con
cessie, verzoekende intrekking der concessie en 
restitutie van het waarborgkapitaal, op grond der 
bepalingen van de 2 laatste alinea's in art. 04 
der voorwaarden, waarop, onder dagteekening 
van den iO October 1866, namens den Koning, 
en behoudens bekrachtiging door de wet voor zoo
ver noodig, die concessie aan hen werd verleend; 

2" de heeren J. F. Bourgoyne, J. C. Cobbold, 
lord Alfred Paget, C. II. Turner, J. Sydney Webb; 

3". de heeren nu'. A. I. Duymaer van Twist, 
A. E. Mansfehlt en P. N . Muller, allen bij de 
akte van oprichting benoemd tot directeuren van 
genoemde Maatschappij, mede verzoekende intrek
king van voornoemde concessie; 

Overwegende: 
dat bij artikel negentien der akte van oprich

ting der te 's-Gravenhage te vestigen naanilooze 
vennootschap: Nederlandsehe internationale spoor 
weg- en havenmaatschappij, verleden te 's-Gra
venhage den 28 April 1866, en gewijzigd bij akte 
verleden als voren den 24 October daaraanvol
gende, en waarop de bij artikel 30 van het Wet
boek van Koophandel vereischte koninklijke be
williging werd verleend bij besluit van den 11 
November 1860, n"18, de concessionarissen Swaan 
en van lleyningen hebben verklaard de concessie, 
en al hetgene ter uitvoering daarvan voorloópig 
mocht zijn geschied, in de Maatschappij in te bren
gen, cu dat de mede-oprichters der vennootschap 
hebben verklaard dien inbreng aan tc nemen ; 

4°. dat de concessionarissen en directeuren, 
adressanten, in gebreke zijn gebleven om aan te 
toonen, dat de uitvoering der onderneming vol
doende verzekerd was, en eindelijk hebben ver
klaard, dat buitengewone omstandigheden de uit
voering der concessie voor hen onmogelijk maakten; 

dat in dien stand der zaak de vereischte be
krachtiging door ile wet op eenige bepalingen 
der concessie niet kon worden verleend; 

gelet op artikel 04 der voorwaarden van con
cessie ; 

trekt, namens en met machtiging van den Ko
ning, op verzoek van concessionarissen en van 
de bij ile akte van oprichting der Nederlandsehe 
internationale spoorweg- en havenmaatschappij be
noemde directeuren, de concessie in , en 

bepaalt, dat het, ingevolge art. 41 der voor
waarden van concessie, gestorte waarborgkapitaal, 
ter uitbetaling aau de rechthebbenden , zal worden 
teruggegeven aan het bij de akte van oprichting 
voor de Nederlandsehe internationale spoorweg
en havenmaatschappij benoemde bestuur, tegen 
behoorlijke quituntie, geteekend door de heeren 
II. W. j . C. Swaan en W. H. van lleyningen, 
'" hunne hoedanigheid van concessionarissen cn 

van directeuren-administrateuren en door minstens 
drie der overige bij dc akte van oprichting be
noemde directeuren voor die Maatschappij, 

's-Gravenhage, 13 Februari 1868. 
HEEMSKERK. 

(Stuats-Courant.) 

— In dc Ned. Industrieel leest men het vol
gende omtrent de aanbesteding Donderdagjl. al
hier gehouden voor de pijleis der brug over het 
Hollandsche Diep : «Onmiddellijk na ijen afloop 
werd reeds dc opmerking gemaakt, dat de Heer 
N . van Haren te Drutcn , die de minste som had 
ingeschreven voor het werk in massa, buiten re
kening zou blijven; dat alzoo dc laagste prijzen 
waren gevraagd door den heer F. van Wijlick te 
Kessel, wien de directie dan ook aanstonds het 
tweede perceel zou hebben willen gui.ncn, wan
neer hij dit alleen had willen nemen , in welk 
geval aan den heer Goin van Parijs de drie 
stroompijlors zouden worden opgedragen. Tot ons 
groot genoegen echter heeft de heer Van Wijlick, 
die al meerdere gioote werken voor de staats
spoorwegen aangenomen en uitgevoerd heeft, zijue 
inschrijving gehandhaafd en van geen splitsing 
willen hooien. Volgens sommigen zouden er se
dert nieuwe combinatiën gevormd , althans pogin
gen daartoe in het werk gesteld zijn." 

— Alhier is een protest opgemaakt, tegen de 
wijze waarop thans in de zaak van het nationaal 
monument wordt gehandeld. Dit protest reeds 
door velen geteekend , luidt : 

»Do ondergeteekenden hebben de eer aan de 
commissie voor de oprichting van hel nationaal 
gedenkteeken voor November 1813 tc kennen 
tc geven: 

«Dat zij vernomen hebben , dat de commissie 
heeft gemeend de voormalige jury, destijds uit
sluitend benoemd om dc mededingende ontwerpen 
naar de uitgeschreven prijsvraag van dat monu
ment te bcoordeelen, uu andermaal te moeten 
cn mogen raadplegen «over eenige details van 
uitvoering in hel beeldwerk;" 

»dat die jury het ter uitvoering aan zijne ont
werpers opgedragen model van het bekroond ont
werp Ebenliaezer, nadat dit op last der hoofd
commissie herhaaldelijk gewijzigd is geworden, 
als zoodanig heeft afgekeurd : 

«dat de commissie, van die uitspraak gebruik 
makende, den .bekroonden ontwerper der beelden, 
die met bijna algemeene stemmen door de hoofd
commissie en de afgevaardigden met de uitvoe
ring werd belast, nu niet alleen van de verdere 
uitvoering, maar zelfs vau het toezicht op de zaak 
heeft uitgesloten, en thans aan den heer vuu 
Kempen , fabriekant van gouden en zilveren wer
ken, de hoofdleiding dier uitvoering heeft toe
vertrouwd. 

«Dat men op diens aanbeveling aau den heer 
J. Jaquct te Brussel, een belgisch beeldhouwer, 
dien men thans voor Nederlander tracht te doen 
doorgaan, heeft opgedragen: 

»1". Het maken, niet van een model, maar 
van een croguis ep l / t u der ware grootte, dooi
de huishoudelijke commissie tc bcoordeelen ;" 

»2". het boetseren der beelden op ware grootte 
welke in de fabriek van deu heer van Kempen 
door middel der galvano-plastic zullen worden in 
koper gebracht; 

«Dal derhalve de beelden vau het Nederlandsen 
gedenkteeken, een kunststuk door de gezamenlijke 
bijdragen vau het Nederlandsehe volk lot stand te 
brengen om Nedcrlaiidsch onafhankelijkheid en 
verlossing van vreemde overheersching te verkondi
gen, met uitsluiting vau den Nedeilandscheii ont
werper der beelden , zal worden vervaardigd door 
een vreemdeling, onder oppertoezicht van een 
fabrikant van gouden eu zilveren werken. 

»Dc ondergeteekenden beseffen al het grievende 
dat iu zulk eene miskenning vau eigen krachten 
en in zulk eene willekeurige handeling voor de 
Nederlandsehe kunstenaren iu het algemeen ge
legen i s , en gevoelen zich gedrongen met klem 
op te komen tegen deze anti-nattonale handeling." 

R o t t e r d a m . Deze week heeft de beproeving 
der Leuvebrug plaats gehad cn volkomen aan de 
verwachting beantwoord. 

De brug is in totaal 72 el lang, waarvan het 
ijzeren beweegbaar gedeelte 25 e l ; deze draai
brug beweegt zich op één spil , die niet in liet 
middenpunt kon worden aangebracht, zoodat het 
eene einde van het beweegbaar gedeelte 3.80 el 
langer is dan het andere. 

Het beweegbare gedeelte weegt, met inbegrip 
van ongeveer 10000 kilo aan tegenwigt, het 
bruggedek eu dc leuningen, ruim 67000 kilo. 

G r o n i n g e n . .1. 1. Woensdag 12 dezer, hield 
de Heer H. J. Groueman, civiel ingenieur nn Lee raar 
aan 's Rijks Hoogere Burgerschool alhier, in de 
gewone openlijke vergadering van de maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen, voor een buitengewoon 
talrijk publiek zijne aangekondigde voorlezing i 
Over den spoorweg over en door den Mont-Cenis. 

Nadat de spreker eene korte historische- cn 
aardrijkskundige schets van den Mont-Cenis had 
geleverd, ging hij meer bepaald over tot het 
beschrijven van de werktuigen, welke aan de 
Fransche en Italiaansche zijde tot het makeu der 
tunnel gebezigd worden , welke beschrijving door 
een vijftal teekeningen en eenige proeven werd 
opgehelderd. Hierna noodigde de spreker zijne 
hoorders uit, hem in gedachten in de tunnel te 
vergezellen , om de werkzaamheden gade te slaan, 
en deed daarna een uitstapje per spoor over den 
Mont-Cenis. 

Spreker herinnerde , dat deze lijn aangelegd 
was langs denselfden weg, die Napoleon I in het 
begin dezer eeuw deed aanleggen. 

De luide bijvalsbewijzen, die de spreker aan 
het eind zijner lezing mocht ontvangen, getuig
den van de uitmuntende wijze, waarop hij zich 
van zijne taak had gekweten. 

A r n h e m . Met genoegen maakten wij kennis 
met een werkje getiteld: De Oudheden van Athene, 
benevens andere Grieksche gedenkteekenen , vol
gens de opmetingen van Stuart cn Revett, en 
verrijkt met nieuwe ontdekkingen door M. Nolau, 
architect, uit het Fransen vertaald door II. Sprin
ger, architect tc Amsterdam, lid der Koninklijke 
Academie van beeldende kunsten, uitgegeven tc 
Amsterdam bij S. de Grebber, Simousz. 

Dit werkje bestaat uit een-en-zeventig platen, die 
zich door nette uitvoering onderscheiden, vooraf
gegaan door eene korte en degelijke beschrijving 
van elke plaat, zoodat wij hopen dit werkje wel
dra in veler handen aan te treffen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING AMSTERDAM. 

In de vergadering van den 7 d '" dezer werd 
door den heer J. Smit verslag gedaan van zijn 
gehouden financieel beheer over het afgeloopen 
jaar , waai na door eene commissie, daartoe door 
den voorzitter benoemd, de desbetreffende be
scheiden werden onderzocht. De heer Leliman 
deed hierop i aniens deze commissie, het voor
stel om den penningmeester te dechargecren , on
der dankzegging voor de diensten door hem zoo 
uitmuntend bewezen, waartoe met algemeene 
stemmen wtrd besloten. 

De heer Gosschalk deelde mede, dat in eene 
bestuursvergadering besloten was, om de voorge
stelde en door de vergadering goedgekeurde amen
dementen op het concept der algemeene politie
verordening voor Amsterdam te doen drukken, 
cu aan den Gemeenteraad in te zenden. 

Hierna werd door den heer Redeker Bisdom 
het rapport voorgelezen, dat door de con.missie 
was opgemaakt, iu zake de door Burgemeester 
en Wethouders voorgestelde uitbreidi ng der stad 
Amsterdam. De gedachten wisseling, die hiervan 
het gevolg was, leiihh tot het besluit, dat in eene 
volgende vergadering de discussiën over dit rap
port zouden worden geopend, terwijl vervolgens 
hij meerderheid van stemmen werd uitgemaakt, 
om het rapport te doen drukken en aau de leden 
rond te zenden, waarna de vergadering werd 
gesloten. 

AFDEELING ARNHEM. 
In de vergadering van 12 dezer werden de af

tredende leden van het bestuur, de heeren Per-
sijn en Fijucbuijk herkozen. In plaats van den 
heer van Gendt, die de betrekking van bestuur
der uit hoofde van velerlei bezigheden had moe
ten nederleggen, werd gekozen de heer A. van 
Ciiijlenburgh Jr. Door de vergadering werd uit 
het voltallige bestuur de heer W. A. Nicola tot 
voorzitter benoemd. 

ERRATA. 
In ons nommer van 8 Februari j . I. zijn de na

volgende drukfouten ingeslopen, als : 
bl.nlz. 21, kolom 1, regel 31 v.o.staal: grotesque, 

lees : grootsch. 
bladz. 21 , kolom 3 , regel 31 v. o. staat: miss 

P la r , lees : miss Florence, 
bladz. 22 , kolom 1 , regel 18 v. b. .staal : M. 

Gouthicr, lees : M. Gauthier. 
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Varia. 
V e n t i l a t i e s y s t e e m v a n S t u m p f e n E i s n e r 

te B e r l i j n . Voor de groote zaal van het Lager 
Huis te Berlijn werd onlangs een nieuw plan 
van ventilatie in toepassing gebracht. De 300 
werklieden, die aan het gebouw arbeidden, wer
den van sigaren voorzien en in de zaal opgeslo
ten, met order om voortdurend te rooken. 

Na verloop van drie uren duidde de thermo
meter slechts ééne graad meerdere warmte aan 
en de atmosfeer was nog zuiver, niettegenstaande 
het optrekken der tabaksrook. 

D e m a c h i n e n - f a b r i e k v a n S i g l te Weenen 
heeft, niettegenstaande de groote concurrentie 
de levering van locomotieven voor den Zuider-
Russischen spoorweg aangenomen en moet tegen 
de maand Mei reeds een twintigtal machines te 
Odessa leveren , waartoe zij te Triest zullen wor
den ingescheept. 

Deze verzending is echter aan groote bezwaren 
onderhevig, wegens de gebrekkige haveninrich 
t ing, waardoor het transport dan ook kostbaar 
wordt. 

N i e u w e m u s e a v o o r k u n s t e n n i j v e r h e i d . 
Als een gevolg van de wereldtentoonstelling te 
Parijs heeft men ook in Dresden het voornemen 
opgevat om een museum voor kunst en nijver
heid op te richten, waartoe ernstige pogingen 
worden aangewend. 

Ook te Keulen is men voornemens een soort
gelijk museum voor de Rhijnprovinciën en West-
phalen te stichten, waaraan eene doorloopende 
tentoonstelling zal verbonden worden. 

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

H a a n d a c 1 4 Feb r . 
A m s t e r d a m , ten 1 3 ore, in het stationsgebouw buiten 

de Wille laspoort: het maken van eenige afsluitingen langs 
den Hollandschen spoorweg. 

D i n s d a g , 1 5 Febr . 
H e l l e , bij Alkmaar, ten tt1'.. ure, ten raadhuize: het 

vernieuwen van het dak op, en net van buiten met Port* 
land-cement pleisteren van de onderwijzerswoning te Heilo. 

D e l f t , ten 11 ure, in de Stadia-herberg op het Zuid-
einde: het maken der verschillende gebouwen, schoorsteen 
enz., voor het te stichten stoomgemaal voor den Lagen 
Abtswoudschen polder. 

L l m m e n , bij Alkmaar, ten 1 1 ' \ ure, ten raadhuize: 
het uitvoeren van eenige herstellingen aan, het van buiten 
met Portland-cement bepleisteren van, en het maken van 
een bliksemafleider op den toren van de kerk der Hervormde 
gemeente te Limmen. 

' • H s | s , ten 11 ure, aan het departement van marine: 
het maken van eenen ijzeren lichtopstand met koperen lan
taarn en het stellen van dien op den berm van Weisoorden 
in Zeeland; alles met den aankleve daarvan; een en ander 
ten dienste van de invoering van een nieuw stelsel van ver
lichting op de Wester-Schelde. 

WeenesUt; , K J F e b r . 
Moot d o r p . ten l i 1 / , ure, in de herberg de Vergulde 

Ster: het op gelijke hoogte metselen der buitenmuren en 
vernieuwen van de kap van de predikantswoning te Nootdorp. 

Dondt-rdag , 17 Feb r . 
H a a r l e m , ten I*/, ure, aan het prov. bestuur: het ver

sterken der rijkszeewering benoorden Petten. 
V r i j d a g , M Febr . 

I l lnde loopen , door het dyksbestuur van het waterschap 
Hemelnmer Oldephaert en A . II. Zeedijken: lo. het maken 
van eene Steenglooiing aan de waterdijken, benoorden Sta-
veren, ter vervanging van 175 el lengte paalwerk aldaar; 
in een perceel. 2o. het leveren der daartoe benoodigde 400 
last brik; in acht perceelen. 3o. het leveren der daartoe be
noodigde 1300 last Zuilen-Bazalt; in drie perceeleu. 

A r n h e m , ten 11 ure , aan het prov. bestuur: het bon
wen van eene bergplaats, het leveren en stellen van een 
bliksemafleider, en net leveren en verwerken van grond en 

E'nd ten dienste van de Rijks hoogere burgerschool te Zalt-
ïnmel. 

Zaterdag*, ! • Febr . 
Schoonhoven , ten 11 ure, ten raadhuize : het leveren 

van: lo . 30.000 kubickvormig be hakte Stenzelberger keien, 
groot 14 bij 16 duim, hoog 16 duim, met *L ondervlak; 2o. 
900 lange of kantkeien, lang 44 duim , Weed 15 duim, 
hoog 16 duim, van Belgischen steen; 3o. 40.000 stuks 
harde getrokken klinkermoppen, Waalvorm, le soort. 

U t r e c h t , ten 1 ure, ten stadhuize: het aanleggen van 
nieuwe straten bij de in aanbouw zijnde huizen, nabij den 
Tolsteegsingel en Jereraie. 

M a a n d a g , 1 H a a r t , 
U t r e c h t , door de directie der Ned. Hbijnspuonveg-.Maat

schappij : het leveren en maken van afsluitingen langs den 
Rhiju spoorweg. 

A m s t e r d a m , ten 11 ure, ten Raadhuize: het bouwen 
van 1482 el steenen wallen in twee perceelen. 

R o t t e r d a m , iu het Timmerhuis: de levering van ge
trokken- en vlakke waalklinkers, grijze Waal-har dgraau wen, 
Waal-boerengraauwcn, Ussel straat- en ondersteen, bazalt-
keijen, hardstee nen trottoirbanden en eiken, greenen, den
nen en vuren timmerhout, 

^ £ < , D i n s d a g , S H a a r t . 
>r,-jten 11 ure, ten raadhuize: le perceel. Het 

loudeu van alle gemeente-gebouwen, scholen, brug
gen, riolen , en : verdere gemeentewerken, benevens eenige 
vernieuwingen aan die gebouwen. 2e perceel. Het vernieuwen 

O . —— f-J ' — ™ — J"- . * Vb*. * . V. V tt-lllllLllTl-ll 
^ai'f&fcJge straten. 3e perceel. Het doen van eenige vernieu
wingen ^au bruggen eu overzetveren. 4e perceel. Het ver

ren*-—-nieuwen vau eenige gedeelten walmuur cu beschoeiing. 5e 
perceel. Het leveren en vervoeren van de benoodigde mate

rialen voor de buitenwegen en voetpaden. 6e perceel. Het 
opverwen van eenige gebouwen en werken. 7e perceel. Het 
bonwen van eene openbare school voor meisjes, in den tuin 
van de tegenwoordige school aan dc Oudegracht. 

Donde rdag . .1 M a a r t . 
*8 l l a g e , ten 11 ure, aau het boofdburenu der Maat

schappij tot Exploitatie vau Staatsspoorwegen: het bouwen 
van een gebouw, het leggen van een zijspoor eu het maken 
van eenige verdere werken voor eene halte te Blerick, ten 
behoeve van den spoorweg van Maastricht naar Helmond. 

D i n s d a g , 1 0 M a a r t . 
U t r e c h t , door de directie der Nederl. Rijnspoorweg

maatschappij : het ophoogen van den weg en verdere werken 
ten behoeve van ecu tweede spoor tosschen Goudn en Nieu-
werkerk. 

Z a t e r d a g , 1 4 M a a r t . 
U t r e c h t , ten l u r e , aan het prov. bestuur: het opmaken 

en begrinden van vier zandwegen en het vernieuwen van 
eene brug iu het waterschap Driebergen, als: 1. de Bngweg 
lang 1465 e l ; 2. de Gooijerdijk, lang 790 el ; ?. dc weg 
langs de langbroekcr-wetering, lang 2707 e l ; 4. rle Rijsen-
burgersteeg, lang 1987 e l , waarvan het puinbed reeds over 
700 el lengte bestaat; bevindende de brug zich iu laatstgc-
meldeu weg. 

Donderdag , I A M a a r t . 
De B u u r t , over het dorp Ouderkerk a,d Amstcl, ten 11 

ure, in dc herberg Paardenburg: lo. het uitvoeren van ver
nieuwingen aan, alsmede het driejarig onderhond van de 
beide molens der Holcndrechter en Hullewïjker Droogmakerij-
polders ; 2o. het vijfjarig onderhoud der Buiteuwatersknde. 

A m s t e r d a m , „in het Vosje": het mnken van een fort 
in deu Laauder eu Wcst-Bijlemcrpoldcr bij den Bijlmermeer-
ringdijk. 

A f l o o p v a n a a n b e s t e d i n g e n . 
'H H a g e , I S Fcbr.: het maken van de pijlers der brug 

over het Hollandsen diep hij Moerdijk, in twee perceelen cn 
in massa. Er waren 83 biljetten ingekomen. De minste 
inschrijvers waren, voor perceel 1, dc heer E . Goin cn Co., 
te Parijs en Nantes, voor ƒ629,000; perceel I I , de heer F. 
van Wijlick tc Kcssel, voor J 1,217,000; voor de masaa de 
heer N . van Hnaren, te Dr i e l , voor ƒ1,798,900. 

E n s c h e d é , I S Fehr.: het herbouwen der onlangs nfgc-
brande stoom-katoenspinnerij van de heeren Stroinck en 
Zonen. Gegund aan dc heeren Eggink en Lammerink voor 
ƒ20,495. 

U t r e c h t , i « Febr.: het ophoogen, riolerenen bestraten 
van twee nieuwe straten aan den Kathnryncn singel en het 
station van den Rijnspoorweg, alsmede het bestraten van 
een gedeelte terrein vóór genoemd station. Laagste inschrij
ver de heer A . C. Vink alhier, voor ƒ 16,880. De vernieu
wing van een gedeelte bazaltmuur aan de Westerkade; laagste 
inschrijver de heer J . Barneveld te Vreeswijk voor ƒ 4 6 8 3 . 
Het leveren van hardsteenen trottoirhand; laagste inschrijver 
de heer P. J . Smits te Dordrecht voor ƒ 1033. 

M i d d e l b u r g , 17 Fcbr. lo. het vernieuwen van 1000 kub. 
el bekleedingsmuur langs de smallekadc en het dwarsgedcelte 
van den Dam voor de graanbeurs, met daartoe behoorende 
werken. Ingekomen 11 billctten. Minste inschrijver dc heer 
J . Sonius alhier, voor ƒ21,389; 2o. het dempen van een 
gedeelte der zoute gracht (Molenwater) met van de scheeps-
zaten in de kade af te graven slijken. Van de 8 inschrijvers 
was de minste de heer Jï Molhoek, voor ƒ3760 ; 3o. het ver-
rigten van eenige herstellingen aan dc Dam brug. Ingekomen 
2 billctten. Minste inschrijver de heer A. Geldof, voor ƒ455. 

*s l l a g e , 18 Fehr.: het maken van eene vergrooting van 
het hoofdgebouw op het station te Leeuwarden ten behoeve 
van den spoorweg van Arnhem naar Leeuwarden, Daarvoor 
waren negen billetten ingekomen; de minste inschijver was 
de heer F . G. Bekhuis, te Leeuwarden, voor ƒ 44,200. 

A s s e n , 18 Febr.: het uitvoeren van eenige herstellingen 
en vernieuwingen aan — met het onderhond volgens tarief 
van al de werken, behoorende tot de Hoofd-Beiler- en 
Ooster-mocrsche vaarten en verdere provinciale waterstaats
werken in Drenthe, iugaande met den dag der goedkeuring 
van de besteding en eindigende den Sisten December e. k. 
Er zijn vier inschrijvingen ingekomen. De hoogste was, 
H . Winters alhier, voor ƒ 10,950 en de laagste, II. C, van 
der Veen te Meppel, voor ƒ9263. 

U t r e c h t , 18 Febr.: het onderhoud van al de akademische 
gebouwen voor 1868 b aevens het daaraan verrichten van 
eenige herstellingen en vernieuwingen. Aannemer werd de 
heer dc Leur alhier, voor ƒ 5830. 

AdvertentiSn. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS DER GE
MEENTE AMSTERDAM, zullen op Maandag den 
2 Maart 1868, des middags ten 12 ure, op bet 
Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrij
ving in twee perceelen aanbesteden: 

H e t B O U W E N v a n eenige S T E E N E N 
W A L L E N , langs v e r s c h i l l e n d e grach
t e n der Gemeen te , te r gezamenl i jke 
lengte v a n 1482 E l l e n , me t de daar toe 
ve re i sch te m a t e r i a l e n e n a rbe id s loonen . 

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 P u b l i e k e W e r k e n ) op het 
Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan den Timmertuin dar Gemeente, op het Bu
reau van den Heer J. VERHEIJ , Directeur bij de 
Publieke Werken, des voormiddags van 10 tot 
12 ure. 

AMSTERDAM , 
den 12 February 18G8. 

Burgemeester en 
Wethouders voornoemd, 

F O C K . 
De Secretaris, 

O. E . V A I L L A N T . 

op Maandag den 2 Maart 1868, in het Timmer
huis te Rotterdam, 

naar de LEVERING van: 
G e t r o k k e n e n v l a k k e W a a l k l i n k e r s , G r i j z e 
W a a l - H a r d g r a a u w e n , W a a l - Boerengraau-
w e n , IJssel s traat- e n o n d e r s t e e n , Baza l t -
k e i j e n , H a r d s t e e n e n T r o t t o i r b a n d e n en 
E i k e n , G r e e n e n , D e n n e n en V u r e n T i m 
m e r h o u t . 

Dc voorwaarden van levering liggen in genoemd 
gebouw ter lezing en zijn voor den prijs van 25 
Cents verkrijgbaar bij de Wed. P. VAN WAES-
IIERGE en ZOON, Boekdrukkers in den Houttuin, 
Wijk 11 , n". 194. 

A A J I B E 8 T E U 1 M G . 
KERKVOOGDEN DER HERV. GEMEENTE te 

Genderingen, zullen aanbesteden : 
H e t l e v e r e n e n s t e l l en v a n een 

I J Z E R E N O M H E I N I N G , op E s c a u -
sine Voe t s t e enen , ter lengte v a n 2 0 0 
E l l e n , o m de k e r k te G e n d e r i n g e n . 

Bestekken liggen ter image, te Arnhem bij 
MAIJEN, te Zutfen bij WEEXINK in de Holl. 
Tuin en te Genderingen bij dc Wed. AVENA-
RIUS, bij wie ook de teekening ligt. 

Nadere information worden gegeven bij J. BRINK 
EVERS, Architekt te Ellekom, terwijl den 4d™ 
Maart e.k. van 5—6 uur aan het Staiions-Koffij-
huis te Dieren, de teekening ter inzage ligt, cn 
information gegeven worden. 

Stoomfabrijk van Draadnagels 
t e A R N H E M . 

Orders op dit artikel, in afmetingen van tot 
5 1 / , Rijnlandsche duimen lengte, uit taai Duitsch 
ijzerdraad met verzonkene schroef of platkoppen, 
worden met spoed uitgevoerd. — Prijscouranten 
en monsters worden op franco aanvrage gegeven en 
aan fabrikanten, winkeliers en aannemers voordeelig 
rabat aangeboden. Recommandeert zich tevens in 
het leveren of veranderen van B r a n d s p u i t e n , 
P o m p e n en daarbij behoorende benoodigdheden. 

J . H . P O T H M A N N 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK V A N DE HEEREN 

D I J C H K R H O F F e n K o n e n t e B l e b r i e h . 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge by de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N D E R P O T . 

A Vendre deux Machines ii vapeur verti
c a l s , de la force de 6 et 8 chevaux. avec chau-
dière et tous les manéges; une Chaudière tubu-
laire de 15 chevaux avec sa cheminée; Tours a 
fdeter; un trés fort tour en l'air et Alésoir au 
complet; Cabestans, Cries et Moufles; Outils de 
forge avec enclumes; Outils d'ajusteurs et de tour-
ncurs; Etaux; une giande quantité de Modèles , 
tels que 300 engrenages, 150 poulies et autres; 
Banc a forer les canons et Machines a rayer les 
canons. 

s'Adresser au bureau du Journal -al'Opmerker" 
par lettres affranchies sous les initiates R. 

Bij JAN D. BROUWER, Kalverstraat te Am
sterdam , verschijnt heden: 

De Noordzee vóór Amsterdam. 
Nadere beschouwing van de kosten, naar aan

leiding der repliek van den Ingenieur A . HÜET, 
en bespreking van twee andere nadeelen door 
J. Dimes , Ingenieur van den Waterstaat. Prijs 
60 Cents. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME.—Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER WIEL. 

Derde jaargang. If0. 9. 

Tersehijat feregeM ied.r*. lalerdag bij 
D . A . T l l l E i l K te A r n h e m . 

Priji ler 3 mm*n '«•<• P-»• f ÓB. 

29 Februari 1868. 

Het ibeoieerl lieb it.t eel jlir(al|. 
Uierleilièi tealea ƒ -.JO per,-«:.« regel 

en ƒ -.13 i«r lejel ei eei Ji°. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, INGEHEURS, FABRIKANTEN, AAMEMERS en 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 GHRNT3T J C J z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURG!!, C. J. VAN DOORN, D. GROTE», J. B. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. R00RDA VAN ETSINGA, H. P. VOGEL. 

NOG IETS OVER DEN HOFFMANNSCHEN 
RINGOVEN. 

Onder verwijzing naar de artikels, in dc beide 
laatste nommers van jaargang 18G7 van tDe 
Opmerker" opgenomen en de verdere over dit 
onderwerp gewisselde stukken in n". 3 en 4 van 
dezen jaargang, voldoen wij aan den wenscb van 
den heer II. (zie Opmerker n". 6) door de vol
gende opgave van naam en woonplaats der steen
bakkers in de Pruisische provinciën Rijnland en 
Westpbalen , die zicb van den Hoffmnnnscben oven 
bedienen. In de eerste provincie zijn bet dc 
heeren Konertz & Comp. te Aken, J. Drammer 
te Bonn en Hans, Bergmann & Comp. te Harmcn : 
in de tweede provincie de heeren Surniann & 
Bergmann tc Bochurn (zij bezitten 2 ringoven»), 
Semmler, Bergmann & Comp. te Dortmund, 
Franz Grüne te Uelzen bij Unna, II. Leasing te 
Hamm , H. Aschoff te Hóxter, F. Sarmzin te Ex-
terbrock bij Nicheim, Lakemeyor & Ismar te 
Steinheim en A.Rascb , te Rehme bij Oijnhausen. 

Men ziet hieruit dat er in de Rijnprovincie 3, 
in Westpbalen 9 ringovens bestaan. In de ove-
rige provinciën van Pruisen komen van deze 
inrichtingen voor : in Hanover 8 (waarvan één tot 
het kalkbranden, een ander tot de fabrikage van 
Portlandcement dient): in Sleeswijk-llolstein 5 ; 
in Saksen 10 (twee voor pottcbakkeiswaren en 
één voor cement); in Silezië 24 (één voor cement); 
in Posen 7; in Oost-Pruisen 15: in West-Pruisen 18: 
in Pommeren 12; in Brandenburg 00 (waarvan 
één voor kalk; in bet koninkrijk Pruisen bestaan 
dus in bet geheel 183 ovens. 

Verder' waren in Augustus van bet verleden 
jaar in andere staten van Europa ringovens in 
werking: in Hessen, Beieren, Wurtemberg, Baden, 
Waldeck , Oldenburg, I.ubeck, Mecklenburg , 
Weimar en Gotha, te zamen 10 : in het koninkrijk 
Saksen 9; Denemarken i ; Zweden 1 ; Rusland 5; 
Oostenrijk 21 (daarvan behooren 19 ovens aan 
een en denzelfden persoon, den heer Drasche te 
Weenen, wiens fabriek dagelijks 250000 met-
selsteenen oplevert) ; Zwitserland I ; Frankrijk 4: 
Engeland 48 (waarvan sommigen tot het kalk
branden dienen en enkele steenovens per dag 
00000 stuks voortbrengen); iu Schotland 2 ; in 
Ierland 4 en eindelijk in de Vcreeuigde Staten 
van Noord-Amerika 4, te tarnen dus 110 ovens. 
In het geheel bestaan bijgevolg 299 ringovens , 
hetgeen reeds op zich zelve bewijs genoeg is van 
de deugdelijkheid dezer ovens. 

De toegang in de steenbakkerijen, die met 
ringovens ingericht zijn, wordt wel overal toege
staan , ten minste in Puitsohland, alwaar de 
meeste dier fabrikanten leden van de stcenbak-
kersvercenigiirg zijn, waarvan wij in n°. 51, jaar
gang 1867 hebben gewag g aakt, en die elkander 
en ook anderen met hunnen raad ondersteunen.(*) 

(*) Zou liet niet raadzaam ziju ook hier tc lande zulk 
ceue verecnigiug tot stand tc breugeu t Kr licstaau toch ecu 
groot aautal van verecuigingeu, die slechts geringe of geheel 
gecue vruchten opleveren; eene steeubukkersvereeuigiug zoude 
Daarentegen zeer uuttig kuuneu werken. 

Wij hebben omstreeks ééne maand geleden voor 
dc tweede maal den aan den heer I.eising te llainin 
in Westphnlen toebehoorenden oven gezien en zijn 
door den eigenaar met de grootste beleefdheid 
ontvangen en omtrent alle op bet practisch ge
deelte van het liedrijf, betrekking hebbende vragen 
met de meeste bereidwilligheid ingelicht. 

De oven tc lluinm is, wel is waar, wegens 
gebrek aan gedroogde steenen voor bet oogenblik 
niet in gang en op bet einde van December 1. I. 
buiten werking gesteld , maar dat zal vermoedelijk 
wed met alle ovens in bet westen van Diiitschlntid 
het geval zijn. Daarenboven kan men nu beter
de inwendige inrichting grde<dann en ook de han
delwijze bij het opstapelen der steenen nagaan, want 
enkele hokken waren bij onze aanwezigheid aldaar 
nog gevuld. Kan de heer II. tot eene reis over 
Oherhausen naar Hamm besluiten, zoo zal hij 
aldaar ongetwijfeld zijn doel volkomen bereiken , 
en bet staat hem dan vrij, van eene recomman
datie van den ondergeteekende gebruik te maken, 
indien bij meent, dat hem die nuttig kan zijn. 

De ondergeteekende heeft, ten einde zich vol
komen op de hoogte van het bedrijf te stellen 
en de zienswijze der practische mannen , benevens 
de verbeteringen der handelwijze bij bet bakken 
tc leeren kennen, aan de laatste algemeene ver
gadering der vereeniging van steenbakkers deel 
genomen, die den 22»'''" en 23""'" Januari van dit 
jaar te Berlijn was bijeengekomen. Bij deze ge
legenheid heeft hij vooral getracht, te weten te 
komen, wat de resultaten van den ringoven zijn, 
als de fabrikant eene kleisoort verwerkt, die ten 
naasten bij met de meer vette en lijne klei van 
nnze gronden overeenstemt. Hiertoe behooren 
voornamelijk de steenbakkerijen in Sleeswijk-llol
stein en die in de omstreken van Koningsbergen 
iu Oost-Pruisen. De ingewonnen berichten zijn 
zonder uitzondering voor den ringoven gunstig te 
noemen; men meende zelfs dat deze oven, wegens 
de geringe hoogte, waarop de steenen daarin 
komen te staan, meer nog voor de vette dan 
voor' de magere kleisoorten berekend is. 

Misschien is het aan menigeen onzer lezers 
aangenaam bekend te worden met de onderwer
pen, over welke in deze vergadering is beraad
slaagd , cn orn die reden zullen wij niet weinige 
woorden , de hoofdzaak bier rnededeelen. Na een 
kort verslag van den uitvinder over de uitbrei
ding van deu ringoven , volgde ceuc voordracht 
over de waarneming der temperatuur in de 
afdeelingen van den oven; over bet bezetten 
van de kluis niet opgedroogde of groene stee
nen, dot hoegenaamd geen bezwaar opleverde; 
en eindelijk over het verhoeden van de gele en 
witte vlakken, die zich soms op de oppervlakte 
der steenen vertonnen. Daarna werden de vol
gende vragen beantwoord: welke werktuigen zijn 
de beste voor liet machinale vormen der steenen ? 
is het noodzakelijk voor dc machinale bewerking 
de klei te laten bevriezen.' Welke steenen ver
dienen de voorkeur, dc gele of de roode? Laten 

zich de machinale steenen gemakkelijker bakken 
dan de met de hand gevormde.' Welke vervoer
middelen verdienen de meeste aanbeveling bij het 
transport te lande, vooral op geplaveide straten.' 
Wat heeft de steenfabrikant te doen als de prijs 
per duizend tot op 0 Th Ir. daalt? Op welke wijze 
kan men het oprijzen vau vocht uit den grond 
bij den ringoven bet best verhoeden .' Hoe is de 
verzekering tegen brandschade van de maatschap
pijen te verkrijgen.' Hoe wordt de brandstof het 
gemakkelijkst gedroogd .' Welke betrekking be
staat er tusschen hei wai niteveriiiogen der steen
kolen uit Silezië en uit Schotland.' Wat heeft de 
ondervinding geleerd omtrent de inrichting der 
kuilen voor het slibben van de klei ? Hoe zijn op 
de voordeeligste wijze de gevormde steenen te 
drogen .' Welke soort van kalk is voor de fabri
kage van Portlandcement de beste.' Welke pom
pen verdienen aanbeveling tot het opvoeren van 
slibhoudend water? Welke zijn de beste kleiverdee-
lings-en mengtoestellen en wat beeft men te doen als 
er groote hoeveelheden zullen geslibd worden .' Hoe
veel bedraagt de slijtage bij de machines voor het 
vormen der steenen en voorts bij de kleimolens .' 
Welke mondingen der machines voor het vormen 
hebben zich als de beste doen kennen ? Laten 
zich aan eene Hertelscbe machine de mondingen 
zoodanig inlichten, dat men steenen van verschil
lende afmetingen er mede kan vormen .' Met welke 
stof bekleedt men dc walsen, waarover het klei-
prisrna iu de gewone machines wordt vooruit be
wogen .' Wat heeft de ondervinding geleerd om
trent het persen van dakpannen .' Volgens welke 
grondslagen is bij onteigeningen de waarJe der 
steenbakkerijen te bepalen? Hoe zijn de woningen 
voor de werklieden irr te richten, en eindelijk 
hoe moeten de contraeten tusschen deir eigenaar 
en de ploegen voor bet maken der steenen wor
den gesloten, om voor beide partijen zoo voor
deelig mogelijk te zijn ? 

Zooals altijd was ook hier wéér veel kaf onder 
het koren, maar desniettemin zal toch wel nie
mand de vergadering onbevredigd verlaten heb
ben. Den uitslag der discussion kunnen wij hier 
niet teruggeven; op enkele punten zullen wij later 
nog wel eens verwijzen. Wat den ringoven be
treft , daarover is niet veel ter sprake gekomen ; 
deze zaak heeft baar beslag gekregen, en over 
de deugdelijkheid der verkregen producten en de 
buitengewone besparing aan brandstof, bestaat 
bij niemand twijfel meer; reeds op eene voor
gaande vergadering was de vraag gesteld: waar
over hebben de bezitters van den ringoven nog 
te klagen? doch niemand vroeg liet woord. 

In de laatttte vergadering deelde een fabrikant 
uit Koningsbergen mede, dat hij er in geslaagd 
is, om de steenen eenige dagen na liet vormen , 
als zij nog zoo week zijn, dat de vingen er zich 
in afdrukken, in den ringoven bard te bakken. 
Wij zouden echter niet aanraden zijne methode 
te volgen, want naarmate de steenen beter ge
droogd in den oven komen, behoeft men minder 



brandstof, verloopt het bakken geregelder en is 
het product gelijkmatiger. 

Een tweede op den ringoven betrekking heb
bend punt is in veel hoogere mate belangrijk , 
namelijk het isoleeren der fundeeringen tegen 
vocht. Verscheidene hulpmiddelen zijn tot dit doel 
aangewend; de uitvinder bedient zich van eene 
dubbele laag van met steenkolenteer en asphalt 
goed doortrokken grof bordpapier, en dit schijnt 
voldoende resultaten op te leveren. Sommigen 
wenschten op te merken , dat het bordpapier on
der den grond, ten gevolge der warmtegeleiding, 
verkoolt, tnaar zelfs dan nog toonde zich, bij het 
opgraven, de grond daarboven volkomen droog: 
daar de isoleerende laag omtrent 1 el met puin 
en grind bedekt is , zoo komt ons het verkolen 
door hitte zeer twijfelachtig voor. In Thuringen 
en Bohcmcn vervangt men de geteerde borden 
door platen van schilfer of l e i , die men soms 
met teer bestrijkt. Anderen meenden dat eene 
ophooging met zand alleen voldoende is, om den 
oven droog te houden, waartegen wij, evenzeer 
als tegen het isoleeren met eene ccmentlaag, 
echter niet kunnen nalaten te waarschuwen. De 
Engelsche ovens rusten op een metselwerk, waar
door kruiselings loopende luchtgangen, of op 
eene fundeering van draineerbuizen of holle met-
selsteenen. Is de grond reeds op zich zelf tame
lijk droog, dan hebben wij er niets tegen in te 
brengen, zoo niet, dan keuren wij deze bankjes 
of hoofdjes af; de agent voor den uitvinder hier 
te lande, de heer Pietersen te 's-llage , zegt in 
n°. 4 van dit blad: «dat deze wijze van isoleeren 
in Nederland meer vertrouwen heeft." Jawel «heelt", 
maar niet «verdient" : het is juist in Nederland, 
dat men van deze bankjes geen gebruik moest 
maken , omdat hier de steenbakkerijen zeer laag 
liggen en bij overstroomingon dikwijls onderloo-
pen. De muurtjes zullen steeds het water rijke
lijk naar de hoogte voeren, tenzij men deze nog 
weder bijv. met dunne platen van lood zou hebben 
geisoleerd, de oven vrij hoog aangelegd ware en 
de ondergrondskanalen steeds met de lucht in 
verbinding staan, zoodat zij heit water wegvoeren. 
Het is eene onbetwistbare waai beid . dat men bij 
eene gebrekkige isolatie steeds met groote bezwa
ren te kampen heeft, en de gang van het bak
ken veelvuldig gestoord wordt, waarbij een groot 
verlies aan brandstof komt; is de grond vochtig, 
dan kunnen nooit goede steenen in den ringoven 
gebakken worden, en de heeren agenten en bouw
meesters dezer inrichtingen zullen wel doen dit 
niet uit het oog te verliezen. Vooral bij den 
aanleg van den eersten oven moet men met dc 
meeste zorg te werk gaan, want als deze mis
lukte, is het waarschijnlijk in Nederland met den 
Hoffmannschen oven voor altijd gedaan. 

De opmerkingen van den heer Pietersen om
trent de aanlcgkosten van een ringoven , hebben 
ons niet overtuigd. Dat onze bouwmaterialen 
veel duurder en de arbeiilsloonen hooger zijn dan 
in Duitschland, is in zeer geringen graad of in 
het geheel niet het geval. In Westphalen en de 
Rijnprovincie zijn de werkloonen voor timmerlie
den en metselaars hooger dan in Nederland, cn 
daarbij komt, dat iu het bijzonder de metselaars 
aldaar veel minder uitvoeren dan hier te lande ; 
de Duitsche metselaars zijn berucht wegens hunne 
luiheid. Het verschil in den prijs van de bouw
materialen , ten minste wat het metselwerk be
treft, is ook niet zoo groot als men gewoonlijk 
aanneemt. In de steenfabrieken bij Herlijn wor
den 1000 steenen (groote vorm) voor 7 tot 14 
thaler, gemiddeld voor 11 thaler, verkocht, dus 
4000 stuks voor 44 thaler of 77 gulden. Deze 
steenen beslaan eene ruimte even groot als 10000 
Waalsteenen , zoodat dus 1000 steenen der grootte 
van den Utrechtschen vorm 7 gulden 70 cents 
zouden kosten, hetgeen niet veel minder is dan 
de gemiddelde prijs in onze fabrieken. De aan-
legkosten zullen hier wel hooger zijn dan in Duitsch
land , waar deze voor een oven met 1 2 hokken 
en bij 10,000 stuks opbrengst per dag, 7000 gul
den bedragen, doch het zou ons onbegrijpelijk 
voorkomen, als men deze kosten op meer dan 
50 perc. hooger dan iu Duitschland wilde schat
ten. Het recht van het octrooi, dat voor iedere 
kubieke el ruimte iu de kluis 7,50 fl. uitmaakt, 
en in eens moet betaald worden, is natuurlijk 
onder de aanlcgkosten niet begrepen. Verder mag 
rnen niet uit het oog verliezen, dat onder de 
opgegeven aanlcgkosten, de kosten voor het aan
leggen der loodsen, voor het vormen eu voor de 
droogschuren niet opgenomen ziju. Daarentegen 
worden tegen betaling van het octrooirecht de 
plannen en teekeningen, benevens het opzicht bij 
het bouwen door een zaakkundig persoon, koste-
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loos verstrekt. Toen wij een der ringoven-bezit-
ters te Berlijn op de groote aanlcgkosten opmerk-
z.'.aiu maakten, zeide ons deze: »dat moet u niet 
afschrikken, die kosten worden dooi'de besparing 
aan brandstol' iu twee jaren rijkelijk vergoed." 

Ten opzichte der bouwmaterialen is het waar, 
wat de heer Pietersen in n". 4 zegt, dat uien het 
geheele metselwerk van gewone steenen kau op
trekken , niet minder dat zulks ook veelvuldig 
geschiedt; en toch zouden wij, als wij zelf tot 
het aanleggen van een ringoven wilden overgaan, 
de kluis met eene voering van vuurvaste steenen 
voorzien en voor de daardoor veroorzaakte groo-
tere kosten niet terugdeinzen, omdat wij over
tuigd zijn , dat deze door verminderde herstellin
gen weldra worden terug verkregen. 

Delft. D. GROTHE. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Volgens een der Engelsche bladen bestaan 
op de geheele wereld 286,000 Ned. mijlen tele
graafdraad. 

— Te Portsmouth doet men proeven niet een 
klein reddingvaartuig met vaste machine, dat 
geheel uitgerust niet meer weegt dan 3000 kilo. 
Het bevestigen van deze boot bezijden het schip 
gaat zeer gemakkelijk. Dit kleine vaartuig, stoom 
ophebbende, loopt 7 knoopen. 

— Volgens het nflie.ieele rapport van den prefect 
Haussman zijn in het jaar, dat met 1 Oct. j . I. 
geëindigd i s , te Parijs geslecht: 2325 huizen, 
te zamen bevattende 14,287 afzonderlijke vertrek
ken, en in hetzelfde tijdsverloop zijn 3800 nieuwe 
huizen gebouwd, die te zamen 23.753 vertrekken 
bevatten. Deze verbouwing op zoo groote schaal 
duurt nu reeds vijftien jaren , gedurende welken 
tijd 86,944 huizen gebouwd en 21,641 afgebro
ken zijn. 

— De Schotsche landbouwers hebben eene in
schrijving geopend, ten einde een blijk hunner 
erkentelijkheid aan te bieden aan Patrick Bel l , 
de uitvinder van de eerste maaimachine, welke 
practische diensten heeft gedaan. 

Het aangeboden aandenken, waarvan de over
handiging te Edinburg met plechtigheid is geschied , 
bestond in een zilveren schotel niet inscriptie, 
waarop de inaaimachine van Bell is afgebeeld, be
nevens eene som van 25.000 (ranken. 

Dit prachtig geschenk ontvangende, herinnerde 
Patrick B e l l , dat het juist 40 jaren is geleden, 
dat hij te Edinburg niet het model zijner machine 
aankwam, met het doel om den zoo zwaren ar
beid dei- maaiers te verlichten. De aanmoediging. 
die hij ondervond, stelde hem in staat eene ma
chine samen te stellen, die met goed gevolg een 
jaar later weid beproefd. 

— Onder de prijsvragen, in 1868 uitgeschreven 
door de vereeniging tot aanmoediging van kun
sten , wetenschappen en letteren te Duinkerken , 
vindt men die voor een blok arbeiderswoningen, 
op een terrein van i bunders grootte en bestemd 
voor 50 huisgezinnen, leder huisgezin moet eenen 
afzonderlijken ingang en een tuintje hebben. De 
mededingers zijn vrij iu de middelen, welke zij 
noodig achten tol bevordering van zedelijkheid, 
spaarzaamheid en gezondheid. Hij hunne ontwer
pen kunnen zij de toelichtingen of beschrijvingen 
voegen , welke zij nuttig achten. De vereeniging 
hecht aau de denkbeelden omtrent gezondheid, 
gemak en goedkoopte dezelfde waarde, als aan 
de bouwkundige verdienste ; hare bedoeling is de 
gelijktijdige toepassing van kunsten en weten
schappen. De uitgeloofde prijs bestaat in een 
gouden medaille voor het verdienstelijkste ontwerp. 
De antwoorden worden vóór 1 Juli 1868 inge
wacht bij den Secretaris Ie Duinkerken. 

B I N N E N L A N D . 

' s -Gravenhage. Bij beschikking van deu mi
nister van binnenlandsche zaken, is aau J. van den 
Hoek te Waalwijk, tot wederopzegging vergun
ning verleend voor een stooinbootdienst tot ver
voer vau reizigers, goederen en vee, en het 
slepen van schepen tusschen Waalwijk en Rot
terdam. 

— Bij beschikking van denzelfden minister, 
is aan II. W. Mast, te Dordrecht, vergunning 
verleend om zijn stoomsleepdienst in de provin
ciën Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland 
en Zeeland uit te breiden langs de Dieze tot 
's-lleitogenbosch. 

— Dezer dagen werd voorloopige concessie ver

leen daan dc heeren.' Mr. J. van Heusden, kanton
rechter te Waalwijk, J. LoetI en P. vanDortmond Gz., 
de eerste Burgemeester te 's-Gravemoer, de tweede 
te Loon-op-Zaiid-Kaatsheuvel cn VV. C. van Heus
den , Boekhandelaar te 's-Bosch, tot aanleg en 
explotatie van een buurtspoorweg, loopende van 
de haven te Waalwijk, langs Uesuijen , Sprang, 
Kaatsheuvel en Loon op Zand naar het station 
van den spoorweg te Tilburg. Omtrent de eerste 
denkbeelden tot aanleg van zoodanigen goedkoo-
pen spoorweg met smaller spoor en voor lichter 
materieel dan de gewone spoorwegen , naar liet 
voorbeeld van hetgeen buiten 'slands, vooral in 
den Elzas en Schotland bestaat, ingericht, werd 
het advies ingewonnen van den Civiel Ingenieur 
Linse te Dordrecht, die daarvan reeds een zeer 
globale begrooting gaf. Deze ingenieur vond het 
noodig ten einde het stelsel van buurtspoorwe
gen ook in ons land ingang te doen vinden en 
de Regeering in staat te stellen daarover volledig 
te kunnen oordeelen, dat het ontwerp meer uit
voerig, dan bij eene gewone concessie aanvrage 
gevorderd wordt, moest worden uitgewerkt. Men 
hoopt spoedig de noodige gelden, tot het opma
ken daarvan door medewerking van belangheb
benden te vinden, om ook later door samenwer
king der betrokken gemeenten en industrieëlen 
een groot gedeelte van het kapitaal tot stand te 
brengen. Mocht dit gelukken, dan zal een belang
rijk gedeelte van Noord Brabant!, de nijvere Lang
straat , vereenigd worden met het net der staats
spoorwegen , en zeker, het initiatief in deze streken 
genomen, gevolgd worden cn op die wijze het 
beste partij zijn te trekken van de hoofdlijnen , 
die van staatswege als spoorwegen worden aan
gelegd. Ook wederkeerig zal voor deze een 
groot voordeel in hunne verdere exploitatie ont
staan , wanneer zij van verschillende zijden, door 
dergelijke indirecte vertakkingen gevoed worden, 
waarvoor vooral in de noordelijke provinciën ook 
zoo velerlei gelegenheid en behoefte bestaat. Deze 
aanleg behoeft in ons vlakke land, vooral als 
men daarbij gedeeltelijk van bestaande wegen 
mag gebruik maken, betrekkelijk al zeer weinig 
kostbaar te wezen, wanneer men, zooals het 
voornemen voor dit eerste ontwerp van dezen 
aard is, tracht alles zoo eenvoudig mogelijk in te 
richten, doch niet wenscht te besparen in solie-
den aanleg van den weg of te gebruiken mate
rieel , doch dit alleen wil wijzigen door minder 
zware construction, dat iu betrekking tot de l ich
ter te gebruiken vervoermiddelen geschieden kan. 

— De Ned. Industrieel zegt te vernemen , dat 
de bronzen medailles en eervolle vermeldingen, 
aan Nederlanders toegewezen, ter gelegenheid 
der wereldtentoonstelling van 1867, op dit oogen
blik nog niet van de keizerlijke commissie zijn 
ontvangen. 

— De heer F. W. Conrad heeft de rapporten 
der buitenlandschc ingenieurs, belast met het 
onderzoek der geschilpunten in zake de afdam
ming der Ooster-Schelde, aan eene nauwgezette 
critiek onderworpen. Hij vergelijkt ze onderling, 
wcdcrlegt, adstrueert en met evenveel scherp
zinnigheid als onpartijdigheid trekt hij uit aller 
arbeid dc eindconclusie , dat deze oordeelvellingen 
geheel conform zijn met die der Nederlandsehe 
ingenieurs, zoodat er voor het Nederlandsehe gou
vernement geene aannemelijke redenen bestaan 
om van de tot nu gevolgde gedragslijn , in zake 
dc Scheldequaestie, af te wijken. 

— In de gewone vergadering op Maandag den 
24 Febr., der afd. Utrecht van de Vereeniging 
ter bevordering van Fabriek- cn Handwerksnij-
verheid in Nederland is voorgesteld , om in het 
jaar 1860 te Utrecht eene tentoonstelling te hou
den van huishoudelijke benoodigdheden, zooals 
iu het jaar 1850 bij gelegenheid van het congres 
inlcrnutionul de bienfaisance te Brussel heeft 
plaats gevonden. 

Het voorname doel dier tentoonstelling i s , 
om den werkman beter bekend tc maken met 
de verschillende voorwerpen benoodigd voor zijn 
dagelijksch leven, vooral ook met het oog op de 
minst kostbare en de beste. De vergadering be
sloot iu de volgende bijeenkomst eene commissie 
te benoemen, ten einde een nader uitgewerkt 
plan aan de afdeeling voor te stellen. 

A m s t e r d a m . De gemeenteraad heeft in eene 
door 30 leden bijgewoonde zitting den jongsten brief 
van de ministers van binnenlandsche zaken en 
van financiën behandeld betreffende het Noord-
zeekanaal. De voorzitter, stelde namens het da
gelijksch bestuur voor, daarop te antwoorden , 
dat de raad, persisteerende bij ziju besluit van 
20 December 1867 , de uitvoering van het werk 

l, et meest verzekerd acht, indien het door den 
Staat geschiedt en alzoo niet kan toetreden tot 
j , , voorwaarde, welke genoemde heeren minis
ters voor de stedelijke bijdrage a 3 millioen 
euldon wenschen , maar bereid is op 1 Januari 

de drie millioen aan deu Staat uit te kee-
t e n , als op 31 December 1876, hetzij door het 
Rijk , hetzij door anderen het werk voltooid op
geleverd en voor het verkeer geopend zou zijn. 
Over dit voorstel ontstond eene ampele en soms 
geanimeerde gedaclitenwisseling. De lieer Van 
Bossè*, die het werk, zooals het geprojecteerd 
is vanwege den afsluitdijk hij Pampus, een 
vloek voor de stad Amsterdam noemde, stelde 
voor de drie millioen eerst dan te geven, als 
het Rijk de zaak aanvaardt. Hij vermeende, dat 
daardoor alleen verandering in het plan zou 
zijn te verkrijgen. De heer lager bestreed met 
nadruk het voorstel van den heer Van Bnsse. 
hetwelk intusschen door onderscheiden leden on
dersteund , doch ten slotte met 24 tegen 11 stem
men verworpen werd. Nadat het dagelijksch be
stuur een amendement van den heer Jager had 
overgenomen . om de uitbetaling te doen plaats 
hebben zoodra het werk was opgeleverd , en bij 
wijze van strafbepaling het aanbod te doen ver
vallen, als het werk met 1 January 1877 niet 
was opgeleverd, en daarna ook, met toestemming 
van dien heer, op voorstel van den heer Kuiper, 
den termijn op 1 Augustus 1876 had terugge
bracht , werd liet alzoo geamendeerde voorstel 
met 22 tegen 14 stemmen aangenomen. De heer 
Jitta, voorzitter der Amsterdamsche Kanaal-Maat
schappij , hield zich buiten stemming. 

N i j m e g e n . De aandacht wordt alhier getrok
ken door een werktuig tot het opvoeren van 
water , daar hierbij noch zuigers, noch kleppen 
worden gebruikt. Het is eene uitvinding van 
jhr. F . H. Snoeck, gepens. luit-kol. der artillerie, 
die door meer nuttige uitvindingen zijne kunde 
en werkzaamheid sedert lang heeft bewezen. Hij 
heeft zijn waterwerktuig centrifugaal-watermolen 
genoemd. Het water stijgt geheel vrij, door aan 
beide einden opene buizen, ten gevolge der mid
delpuntvliedende kracht op, en wel van eene 
hoogte van 1 a 2 el tot 6 a 7 e l , met eene 
uitstroomingssnelheid van 4 a 6 el. Door stoom 
gedreven, kon het werktuig 170,000 kub. el per 
etmaal opvoeren. Het is van eene hoogst een
voudige inrichting, en dc buiging en plaatsing 
der stijghuizen is geheel wiskundig berekend. Met 
gespannen verwachting ziet de berichtgever de 
uitkomst eener proefneming in het groot te ge-
moet. Wat hij van een klein model zag, was 
waarlijk wel in staat, om cr iets goeds van te 
verwachten. 

'S-Hertogenbosch. De alhier gevormde com
missie tot bespoediging der uiterlijke restauratie 
van deSt.-Janskerk te dezer stede, heeft een beroep 
op het Nederlandsehe volk gedaan, ten einde in 
staat te worden gesteld dit schoone sieraad in 
haren vroegeren luister te herstellen en het te 
maken tot een gewrocht van den algemeenen 
kunstzin. 

B e v e r w i j k . De raad dezer gemeente heeft eene 
soin toegestaan, die een volledig deskundig on
derzoek van den toren mogelijk maakt; dit be
sluit is genomen naar aanleiding van een rap
port, dezer dagen door een bekwaam deskundige 
over den bouwvalligcn en gevaarlijken toestand van 
den toren, uitgebracht. 

De Noordzee vóór Amsterdam. Nadere 
beschouwing van de kosten enz., door J. 
Dirks , Ingenieur van den Waterstaat. Amster
dam, bij Jan D. Brouwer. 42 Bl. 

De heer Dirks heeft in het Handelsblad en in 
de Amsterdamsche Courant van 13 November 
1867 een kort opstel geplaatst betreffende het 
plan van den heer Huët voor eene opene door
graving tusschen de Noordzee en de Zuiderzee. 
waarbij hij in hoofdzaak te kennen geeft, dat de 
uitvoering van dit denkbeeld, vele andere be
zwaren daargelaten, 175 millioen gulden zoude 
vorderen. 

Dit stuk is meer uitvoerig door den heer Huët 
wederlegd in het Handelsblad van 9 Decembei 
(Zondags-editie) zoodat de heer Dirks genoopt is 
geworden , zijne meening nader toe te lichten en 
te verdedigen , waartoe bovenvermelde brochure 
strekt. 

De gronden waarop zijne begrooting berust, wor-
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den door den heer Dirks duidelijk uiteengezet en 
verdedigd. Hij wil echter op geene enkele mil-
lioencn zien en komt nu, bij aanneming van de 
richting van den heer Huët en van de uiterst 
vlakke hellingen, die volgens de repliek aan de 
doorgraving kunnen worden gegeven, tot een 
minimum van 132 millioen gulden, behalve dc 
memoriepost. 

In de brochure worden overigens een paar na
deelen besproken van het brengen der Noordzee 
voor Amsterdam, en wel 

1°. dat de streken rond het IJ, na voltooiing 
eener opene doorgraving, bij iederen stormvloed 
de werking van het hooge water en den wind 
te gelijk zouden moeten verduren, terwijl in de 
tegenwoordige omstandigheden beide dikwerf af
zonderlijk komen, eerst de wind , daarna het 
water. 

2" de belangrijke toeneming van het zoutge
halte iu het IJwater. 

Hij het betoog dezer nadeelen wordt door den 
schrijver uitmuntend gebruik gemaakt van de 
hoogten, die het water voor Amsterdam heeft be
reikt bij de nrerkwaardigste stormvloeden der 
laatste 15 jaren en van de gelijktijdige kracht en 
richting van den wind . zooals deze aan het Ob
servatorium te Helder door de werktuigen zijn 
geregistreerd. 

Met veel belangstelling hebben wij kennis ge
maakt niet den arbeid van den heer Dirks, waar
door in vele opzichten licht wordt verspreid over 
een zeer gewichtig onderwerp, dat aan de orde 
van den dag i s , terwijl wij overigens verlangend 
uitzien naar het rapport van de commissie van 
deskundigen, die door het bestuur van de Maat
schappij van Nijverheid benoemd is , om het plan 
van den heer Huët te onderzoeken. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 

DER BOUWKUNST. 

AFDEELING ROTTERDAM. 
In de vergadering van den 2 l " c n dezer, werd 

door den voorzitter mededeeling gedaan van een 
ingekomen brief van liet hoofdbestuur te Amster
dam, houdende in substantie, dat, daar tot dus
verre de door de .Maatschappij uitgeschreven prijs
vragen niet bijgevoegde progamma's door het hoofd
bestuur zijn opgemaakt, het aan voornoemd be
stuur wenschelijk is voorgekomen , om de verschil
lende afdeelingen der Maatschappij uit te noodi-
gen, om voortaan prijsvragen en programma's op 
te maken, en aan het bestuur toe te zenden. Naar 
aanleiding dezer mededeeling werd door een lid 
de wenschelijkheid betoogd, om eene prijsvraag uit 
te schrijven voor een project van eene hoogere 
burgerschool. Dit gaf aanleiding tot eene ge
dachtewisseling tusschen verschillende leden , met 
het gevolg, dat op voorstel van den voorzitter, bij 
acclamatie besloten werd, om een programma te 
doen samenstellen tot het uitschrijven van eene 
prijsvraag voor eene hoogere burgerschool voor 
3- en 5 jarigen cursus, waarvoor eene com
missie benoemd werd, bestaande uit twee leden, 
die zich de keuze lieten welgevallen. 

Door een lid werden uitvoerige mededeelingen 
gedaan omtrent de werkzaamheden der commissie 
voor de oprichting eener ambachtschool hier ter 
stede. Deze berichten leverden het bewijs, dat dooi
de ijverige bemoeiingen dier commissie, het ver
blijdend vooruitzicht is geopend, dat die nuttige 
inrichting weldra tot stand zal kunnen gebracht 
worden. 

Het l id , de heer W. Lorentz stelde ter bezich
tiging twee door hem vervaardigde teekeningen, 
voorstellende een der stroompijlers der brug over 
den Rijn bij Kehl en de werktuigen, waarvan 
men zich bij het maken der fundeeringen door 
middel van luchtdruk bediend heeft; een cn an
der werd door eene beschrijving verduidelijkt. (*) 

Nadat de voorzitter deu heer Lorentz den dank 
der vergadering voor zijue mededeeling had ge
bracht, werd de bijeenkomst gesloten. 

I N G E Z O N D E N . 

BRONNER'S PATENT-GASBRANDER. 
Mijnheer de Redacteurl 

Daar de ondergeteekende, als lloofd-Depótliouder 
voor Nederland van den Heer Julius Brönner te 
Frankfort a/M. , bij de in verscheidene Hommers 
vau Uw geacht blad verschenen stukken over 
diens Patent-branders meer direct betrokken is , 

(*) Wij hopell deze beschrijving iu eeu volgeud uomuier 
iu haar geheel up te ueineu. 

durft hij op eenige ruimte tot beantwoording van 
het laatste schrijven van den heer Dr. Th. van 
Doesburgli in Uw eerstvolgend nommer tc rekenen. 

Het spijt mij zeer, dat de heer Dr. Th. van Does-
burgh niet ook zijn eerst schrijven onderteekend 
heeft, omdat ik overtuigd ben, dit niet zoo scherp 
zou opgevat geweest zijn en dus ook geen ant
woord in gelijken stijl gevorderd zou hebben. 

De zaakkundige beantwoording aan den heer 
Julius Brönner overlatende , gevoel ik mij alleen 
verplicht, den heer Dr. Th. van Doesburgh, die 
nu alleen de geannonceerde besparing van 40 a 
00nn, wil bestrijden, te verklaren, dat er wel 
degelijk ook in Nederland met Brönner's Patent-
branders resultaten met eene besparing van 40 a 
OO'yl, zijn verkregen. Zoo heeft o. a. eene proef
neming in eene fabriek te Kralingen het volgend 
resultaat geleverd: 

verbruikt met 13 ijzcreu brauders in 14 dageu 5750 • voet gas. 
„ „ 13Briinner's Patent-branders 

iu 14 dageu 2850 „ „ „ 
dus besparing 3400 • voet gas, 

of 59'/,,. Niemand zal het dus eene onwaarheid 
kunnen noemen, als er in de aiHertentiën van 
eene zoo beduidende besparing gesproken wordt. 

Van begin af staat er in de Prospectussen, iu 
Nederland uitgegeven, uitdrukkelijk vermeld, dat 
de besparing tegen Argandbranders minder is 
dan tegen gewone branders en de heer Dr. Th. 
van Doesburgh had dus ongelijk te zeggen, dat 
het minste wat men belooft, eene besparing van 
40 a 00% was. 

De advertentiën anders te stellen was besloten, 
alvorens het eerste schrijven in Uw blad over 
deze branders verscheen , doch geschiedde dit niet, 
omdat er geene besparing van 40"/0 en meer te 
verkrijgen was, want daarvoor kan ik de bewij
zen leveren, maar omdat er die gevallen met zoo 
verrassende resultaten te weinig voorkomen , om 
in 't algemeen daarvan gedurig te spreken, wat 
moeielijkheden voor den verkoop opwierp. 

Het nieuwe prospectus, waarvan in dit nommer 
als advertentie melding gemaakt i s , zal zon
der twijfel eerder de goedkeuring van den 
heer Dr. van Doesburgh wegdragen en is hoofd
zakelijk op in Nederland ondervondene ervaringen 
gebaseerd; als garantie voor de koopers blijft 
een ruime proeftijd toegezegd. 

Met hoogachting heb ik de eer , mij te noemen, 
UEd. DlO. Dienaar, 

J. GöPFERT. 

en. 
A a n k o n d i g i n g e n . 
Maandag, 2 Haart. 

Utrecht, door de directie der Ned. Rhyuspoorweg-Maat-
schapprj: bet leveren en maken van afsluitingen langs deu 
Rhijuspoorweg. 

Amsterdam, ten 12 ure, ten Raadhuize: het bouwen 
van 1482 el steenen wallen in twee perceelen. 

Kattrrdam , in het Timmerhuis: de levering van ge
trokken- en vlakke waalklinkers, grijze Waal-hardgraauweu, 
Waal-boereugraauwen, Usscl straat- en ondersteen, bazalt-
keijeu, hartfsteeneu trottoirbanden en eiken, greenen, deu
nen en vuren timmerhout. 

's Huge, teu f2 ure, aau het ministerie van binneul. 
zaken: bet leveren van ij/ml raad , ijzer, koper, zinken 

ÏdaffWerk , zwavelzuurkopcroxyde, gercedscbappeu enz., ten 
lehoeve van deu rijkstelegraaf in 1868. 

Dinsdag , S Maart. 
Alkmaar, ten i'i ure, ten raadhuize: le perceel. Het 

ouderlioudcu van alle gemeente-gebouwen, scholen, brug
gen , riolen eu verdere gemeentewerken, benevens eenige 
veruieuwingeu aau die gebouwen. 2e perceel. Het vernieuwen 
van eenige straten. 3c perceel. Het doen van eenige vernieu
wingen aau bruggen en overzetveren. 4e perceel. Het ver
nieuwen van eeuige gedeelten walmuur en beschoeiing. 5e 
perceel. Het leveren en vervoeren van de benoodigde mate
rialen voor dc buitenwegen en voetpaden. 6e perceel. Het 
opverweli vaa eeuige gebouwen en werken. 7e perceel. Het 
bouwen van eene openbare school voor meisjes, iu den tuiu 
van dc tegenwoordige school aau de Oudegracht. 

Donderdag, & Maart. 
'H Uiige, teu 12 ure , aau het hoofdbureau der Maat

schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen: het bouwen 
vau een gebouw, bet leggen van eeu zijspoor eu het maken 
van eeuige verdere werken voor eene halte te Blerick, ten 
behoeve van deu spoorweg van Maastricht naar Heluiund. 

Maandag, V Maart, 
's llage, ten ure, iu het stationsgebouw: het ma

keu van eeu houten goederenloods, met bijkomendewerkeu, 
op het station te 's Gravenhage. 

Dinsdag, 10 Maart. 
Utrecht, door de directie der Ncderl. Rhijuspoorweg-

maatschappij i het opboogen vau deu wegen verdere werkeu 
ten behoeve van eeu tweede spoor tusschen Gouda enNieu-
werkerk. 

Warmer, (N. Holl.) teu 1 ure, iu het lokaal het Hoofd 
van Worm ar i het bouwen van eene kerk met toreu. 

Dandcrdag, 12 Maart. 
'» llage . ten 12 ure, aan het ministerie vau biuueul. 

taken: bet graafwerk voor dc fuudeeriugeu eu eeuige andere 
werkeu voor het liuufdmugazrju eu de ceutrale werkeu te 
Zwolle, teu behoeve vau de staatsspoorwegen.' 

Vrijdag , l a Maart. 
Katterdam, teu 1 ure, iu het Ncêrlauds Wapen: het 

bouwen vau eeue kapel uiet twee torens op de nienwe R. K. 
begraafplaats te Crooswijk. 
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Zaterdag, 14 Maart. 
Utrecht, ten l u r e , aan het prov. bestuur : het opmaken 

eu begrinden van vier zandwegeu eu het vernieuwen van 
eene brug in het waterschap Driebergen, als: 1. dc Rugweg 
lang 1465 e l ; 2. de Gooijcrdiik , lang 790 el j 3. de weg 
langs de Langbrocker-wetering, lang 2707 e l ; 4. de Rijscn-
burgerstceg, lang 1087 c l , waarvan liet puirrbcd reeds over 
700 el lengte bestaat; bevindende dc brug zich in Inatstgc-
lueldcu weg. 

Arnhem , de bovenbouw der Aruheinsche Beetwortel' 
suikerfabriek. 

Maandag , 16 Maart, 
llage , ten II ' ' a ure, aan het gebouw van het prov. 

bestuur: het uitvoeren van cenip1 werkzaamheden aau de 
defensive iunudatiesluizcu in de Liugcdijkcn boveu Aspcreu, 
provincie Zuid-Holland. 

Dinsdag, 13 Maart. 
VrIr/.cm een . ten 1 ure, in het logement van I,. ter 

Brake.- het bouwen vau eene kerk met toren en pastorij 
voor het EL K. Parochiaal Kerbestuur tc Vroomshoo|i, ge-
uteeute den Ham. 

Donderdag, 2tt Maart. 
Ue B u u r l , over het dorp Ouderkerk n/tt Amstet, ten 12 

ure, iu de herberg Paardenburg; lo. Int nitvocreu van ver
nieuwingen aan , alsmede het driejarig onderhoud van de 
beide molens der Holendrecliter en Bullcwijker Droogmakerij -
polders; 2o. liet vijfjarig onderhoud der Buitenwaterskade. 

Amsterdam , „in het Vosje" : het maken van een fort 
iu den bunder en Wert-Bijlemerpolder hij den Bijlmcrmccr-
ringdijk. * 

A f l o o p v a n a a n b e s t e d i n g e n . 

Leeuwarden , 11» Kebr.; het tweede gedeelte der wer
ken , beuoodigd voor de vermeerdering eu vergrootiug der 
gebouwen, enz., van de gemeentelijke gasfabriek. Aange
nomen door E. R. Kuipers, te Oudeschoot, voor ƒ20,480. 

Waalwijk, 20 Febr.: het maken van eeu grindweg van 
uit den provincialen weg in deze gemeente door de Kloos-
tersteeg naar Sprang, aldaar aansluiteude aau den provin
cialen weg op Tilburg. Dit werk is aangenomen door A . 
van Dijk, te Aalburg, voor f 7040. De hoogste inschrijving 
was ƒ 10,500. 

Haarlem , 20 Feb.: lo. het bouwen vair eene brugwaeh-
terswouing bij de dubbele, draaibrug over het groot Noord-
Hollandscn kanaal te Alkmaar eu 2o. (uaniens kerkvoogden 
van de hervormde gemecute tc Kolhorn),' het .moveren der 
oude eu het bouwen van eene nieuwe pastorie niet nnnexe 
werkzaamheden. De miuste inschrijver voor het eerste per
ceel was de Heer Joh. dc Graaf, te Alkmaar, voor ƒ 6 1 8 5 , 
en die voor het tweede dc Heer .T. Hurgmeijcr, te Nieuwe 
Niedorp , voor ƒ 5675. 

'ï Hage , 21 Kebr.: het opruimen van ecu gedeelte van 
den zanddijk, ter wederzijden van het onderhanden zijnde ka
naal door den Hock van Holland, voor dc verbetering van 
deu waterweg van Rotterdam uaar zee. Daarvoor waren 20 
billetten van inschrijving ingekomen en was de minste in
schrijving die vau deu heer P. A. Bos, te Sliedrceht, voor 
/•82,700. Vervolgens werd aanbesteed: het opruimen van bui
tengronden aan deu bovenmond van het kanaal door den 
Hoek "au Holland, voor de verbetering van den waterweg 
van Rotterdam naar zee. Daarvoor waren 21 billetten van 
inschrijving iugekomen cn was de minste inschrijving die 
van den heer 3. Kalisch At , , tc Sliedrceht, voor ƒ240,000. 

Midddelburg, 21 Fcbr : herbestediug van het aanleggen 
en onderhouden van werken op het strand aan de Oude 
Hoeve, aan de noordwesfcnjde van Schouwen, waarvan aan
nemer is geworden de heer H . Ringelberg, te Duivendijkc, 
voor ƒ 20,140. 

Amsterdam. 24 Fcbr.: het inakcu van eenige afsluitm-

Sen langs den Hollaudschcn spoorweg. Aangenomen door 
en heer B. Zuidhof, te Haarlem, voor ƒ5750 . 

' . Hage , 24 Febr.: het inetseleu vau een Nieuwen Kaai
muur laugs het Groenewegje; daarvoor waren 5 billetten 
van inschrijving iugekomen en was de minste inschrijving 
die van deu heer Hunniugh, alhier, voor ƒ 41)55. 

' « • l a g e . 28, Febr.: het maken van eenen ijzeren licht-
opstand met koperen lantaren eu het stellen van dien op 
den herin van Welsoordeu in Zeeland alles met deu aankleve 
daarvan; een en ander ten dienste van de invoering van eeu 
nieuw stelsel van verlichting op de Wester-Schelde. Daar
voor waren 11 billetten ingekomen. De minste inschrijvers 
waren de hecreu D. A. Schretlen & C°., te Leideu, voor 
ƒ2000 . 

A d v e r t e n t i ë n . 

A A 1 V B X S T E D I M G . 

ARNHEM» BEETWORTEL-SUIKERFABRIEK. 

De DIRECTIE maakt bekend dat de B O V E N 
B O U W der Fabriek zal worden aanbesteed op 
Zaturdag 14 Maart cn de bestekken van den 7d™ 
Maart af te bekomen zijn ter Boekdrukkerij van 
G. J. THIEME te Arnhem. 

F 
Im T i 

\ • 

AANBESTEDING. 
Het R. K . Kerkbestuur van Warmer (N.-Holland) 

zal op Dingsdag den 10 Maart a. s., des namid
dags ten 1 ure, in het lokaal het Hoofd vnn 
Warmer aldaar, aanbesteden: 

H e t b o u w e n v a n eene K E R K e n T O R E N , 
uïr^-de plannen van den architect H. J . VAN HEN 

te Driebergen, die ter visie liggen in 
voornoemd lokaal. De bestekken , alsmede enkele 
calques*' dfer teekeningen, zijn ii f \ en f 5 te be
komen ^wn boekhandel van de Wed. J. R. VAN 
ROSSU'tt', te Utrecht, en liggen ter lezing in 

. Jjet Poólsche Koffijliuis te Amsterdam; bet NePr-
*<^HmiH4eh Wapen, te liotterdam: de Toelast, te 

."irfWJ&oW I d £ Prins te Wormeroeer en bij VAN 
i t ó J S k i T , te Utrecht. 

A A N B E S T E D I N G . 
De Commissie van de R. K. Begraafplaats te 

Rotterdam zal op Vrijdag den 13 Maart 1808, 
des namiddags ten 1 uur, in het NeMands Wapen 
bij de Erven WIJTIIOFF aldaar, aanbesteden: 

H e t b o u w e n eener K A P E L m e t twee 
T O R E N S , op de nieuwe R. K. Begraafplaats 
in Crooswijk, naar de plannen van den arcliitekt 
H. J. VAN DEN BRINK te Driebergen. welke plan
nen van den 1 Maart af ter visie liggen in 
bovengenoemd lokaal. De bestekken zijn a f\ 
te bekomen ten bockhandel en snelpersdrukkerij 
van E. HE B O N T , ' Steiger, te Rotterdam, cn 
liggen ter lezing le Rotterdam in bet Neerland» 
Wapen; te Amsterdam in het Poolech Koffljhuis; 
te Utrecht iu den liggendeu Os en te Arnhem 
in de Harmonie. Nadere inlichtingen zijn te be
komen op franco aanvrage bij genoemden arclii
tekt en bij den Opzichter op de Begraafplaats. 

A A I B E M T E I I I I t j i . 

Het R. K. Parochiaal Kerkbestuur te Vrooms-
hoop, gemeente «V» Ham. zal op Dingsdag den 
17 Maart 1808, des middags om 2 uur, in het 
Logement van L. TER BRAKE te Vriezenvee», 
aanbesteden: 

H e t b o u w e n v a n eene K E R K met 
T O R E N en P A S T O R I J . 

Teekeningen en bestek liggen 14 dagen vóór 
de besteding ter inzage in voornoemd logement : 
de bestekken te Vroomshoop bij A. 1). HIERENS: 
tc den Ham bij A. MIDDENDORP; te Almelo in 
de Prins bij TAMBOER en bij \ V . B A K K E R : te En
schedé bij DE ORAAF en in het Logement de 
Klomp: te Hengelo bij ENS1NK in de Halve Maan 
en te Delden bij MEIJER in de Put. 

Daags vóór de besteding aanwijzing in loco: 
inlichtingen geelt de ontwerper van het plan, de 
architect H. .1. W E N N E K E R S : terwijl de bestek
ken a f 1 verkrijgbaar zijn bij den Boekhandelaar 
J. A . W I L L E M S E N , beide te Zutphen. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJ-
K E R K , provincie Gelderland, noodigen den gega
digden uit tot het franco aan het adres van den 
Burgemeester inleveren van m o n s t e r s v a n u i t 
gezochte ve ldke i j en v o o r b e s t r a t i n g , met 
opgave van den prijs per 100 last, vrachtvrij te 
Sijkerk aan den wal te leveren. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

B e k r o o n d met verscheidene Medai l l es . 

Boiiwkundigevoonverpenvan gegoten., 
getrokken, geperst en gedreven 

Zink als: 
Z i n k e n R a m e n voor K e r k e n en andere G e 

b o u w e n , naar iedere teekening. 
Z i n k e n R a a m r o e d e n in alle P r o f i l l e n , 

O r n a m e n t e n hiervan naar iedere teekening. 
Z i n k e n l i js ten, Oo ten , Dakvens t e r s , 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 , L u c h t k a p -
p e n , enz. 

Z i n k e n O r n a m e n t e n als: C o n s o l e n , V a 
z e n , B a l u s t r a d e n , W i n d w i j z e r s , S p i t s e n , 
R o z e t t e n , P a a r d e n k o p p e n , L i j s t ve r s i e r i n 
gen , enz. enz. 

W U K F B A I \ , GEKKITZEN * RODENHUIS. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK V A N DE HEEREN 

D I J C H K H I I O F F e n Z o n e n t e B i e b r l e h . 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten , wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N D E R P O T . 

_ ; r y i 
' , ' [ : Wtg^}*f?n te Arnhem bij D. A. THIEME.—Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES & 

BRONNER'S PATENT-GASBRANDERS 
overtreffen alle tot nu toe bekende soorten van Gasbranders in 

B E S P A R I N G A A N G A S , S C H O O N E N Z A C H T L I C H T E N S I E R L I J K H E I D V A N 
V E R L I C H T I N G . 

Deze branders bezitten buitendien nog vele goede eigenschappen, zoodat het daardoor verkregen 
Gaslicht, in prijs ten volle met Petroleumlicht, in schoonheid minstens niet dat der moderat 'lam
pen gelijk staat, deze beide soorten van verlichting echter verre overtreft, wat zindelijkheid cn sier
lijkheid aangaat. 

De voornaamste eigenschappen van Bronner's Patent-Gasbranders zijn de volgende: 
1°. De b e s p a r i n g ; van gas in vergelijking met gewoons Viscbstaait of Vleermuis-Branders is 

meer of minder groot naar gelang der drukking en der kwaliteit van het gas en beloopt 
in de gunstigste omstandigheden 40 a 50 % , gemiddeld kan men baar echter gerust op 
20 a 30 % aannemen. De kosten van Bronner's Patent-Branders zijn dus spoedig uitge
haald en er beeft daarna eene voortdurende bezuiniging voor den consument plaats. Tegen 
de Argand-Branders (spruiten) is de besparing wel minder, men vergete echter niet, dat de 
aanhoudende cn op den duur niet onbeduidende uitgaaf voor glazen, klokken cn schoorsteen
tjes vermeden wordt en dat men zich bevrijdt van de zoo onaangename hitte welke deze 
branders veroorzaken en volgens uitspraak van geneesbeeren zoo schadelijk voor de oogen is. 

2°. Door aanwending der opzettelijk voor deze branders ingerigtc ballons, die bij de verkoopers 
der genoemde branders steeds in ruime sortering le verkrijgen zijn. wordt de vlam volkomen 
rustig en vrij van het flikkeren der gewone gasvlammen. De vorm der vlam is zoodanig, dat 
zij zelfs bij de sterkste drukking nooit den ballon kan doen springen. 

3". Daar Hrönner's Patent-Branders al bet toegevoerde gas volkomen verbranden , veroorzaken zij 
n o o i t z w a r t o f r o e t en 

4°. geven n a g e n o e g : g e e n w a r m t e . 
5". Maken Bronner's Patent-Branders n i e t h e t m i n s t e g e r u i s e n gedurende het branden, wat 

bij de Argand-Branders (spruiten) dikwijls onuitstaanbaar is. 
0». Behoeven Bronner's Patent-Branders n i m m e r g e r e g e l d te worden, hetgeen bij het ge

bruik van Argand-Branders onophoudelijk noodig is. 
7". De openingen waardoor het gas in en uitstroomt zijn van Speksteen vervaardigd, welk ma

teriaal altijd onveranderd blijft en nooit oxideert, zoodat deze brander bij een behoorlijk ge
bruik n i e t v e r s l i j t en daar Speksteen zoo bard is dat bet zelfs door het beste staal niet 
van vorm veranderd (wel geruïneerd) kan worden, is eene nitbooring door ondergeschikten 
volstrekt niet te vreezen. 

Bij het gebruik is te bemerken, dat de kraan van de gasmeter zoowel als de kranen voor de 
Branders g e h e e l g e o p e n d moeten zijn, daar Bi dnner's Patent-Branders zooals gezegd, niet door 
kranen behoeven geregeld te worden. De sneden der Branders worden, indien er zich vuil of stof 
in vast zet, gezuiverd met een stukje papier of een draad garen er door tc trekken. 

D e z e B r a n d e r H w o r d e n k o t i t e l o o N o p p r o e f g e g e v e n . 
Dat liet gebruik vau Bronner's Patent-Branders overal dagelijks toeneemt, niettegenstaande bijna 

alle koopers van den aangeboden proeftijd van 4 ii 0 weken gebruik maken, is bet beste en zekerste 
bewijs voor de goede hoedanigheden cn liggen voor de deugdelijkheden derzelve een groot getal der 
gunstigste attesten voor, van welke eenige op de prospectussen nader vermeld staan. 

Hoofd-Depöt voor Nederland, bij J. Göpfert te Rotterdam. 

C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL 

B e r d e j a a r g a n g . N °. 1 0 . 

Verschijn! nrenk) itdtrci Zalerd.g bij 
D. A. THIEME te Arnhem. 

Prijs per .1 nindei fniet p.p. /1.63. 

7 M a a r t 1868. 

IM ibtiirerl lieb iwr ni ji.rg.ag. 
Mrerlutiii tuin / -.tl per fettm rept 

•• /-.U rar iifel •• MI 1*. 

WEEKBLAD voor MCHITECTEtf, n G E H E U l l S , FABRIKAÏTTEjN', A A M E I E R S en WEMBAZEIN. 
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 J - z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBÜRGH, C. J. VAN DOORN, D. GR0TBE, J . H. LELIMAN, H. LINSE, S. E. W. R00RDA VAN EÏSINGA, H. P. VOGEL. 

BESCHRIJVING V A N DE STROOMPIJLERS DER 
BRUG OVER DEN R U N BIJ K E H L . 

(Voordracht, gehouden door den Heer W. Lorentz, 
op 21 Februari 1808, in de vergadering der 

afdeeling »Rotterdam", van de maatschappij 
tot bevordering der bouwkunst.) 

In het einde van bet vorige jaar verschenen 
het bestek en de teekeningen van den onderbouw 
eener brug over het Hollandsch Diep , bij Moer
dijk in het licht. Onder de vele groote wer
ken , die in de laatste jaren in ons vaderland 
uitgevoerd, of nog in aanbouw zijn, bekleedt 
deze brug voorzeker eene voorname, zoo niet de 
eerste plaats. Allen toch, die daar met de plaat
selijke gesteldheid bekend zijn, en bij stormachtig 
weder den overtocht van Moerdijk naar Willems
dorp, of omgekeerd, gemaakt hebben, zullen 
erkennen, dat het een stout denkbeeld is dezen, 
een gezicht breeden zeearm te overbruggen en 
dat aan de uitvoering van zulk een grootsch werk 
vele en onvermijdelijke bezwaren verbonden zijn. 
Voornamelijk zullen die zich doen gevoelen bij 
het fundeeren der verschillende pijlers, en wel 
hoofdzakelijk, waar zulks in diep water moet 
plaats hebben, zooals met de drie eerste pij
lers — van den Noord-Brabandschen oever gere
kend — het geval is. Het is toch geene gemak
kelijke zaak, aan die groote massa's metselwerk 
eenen vasten grondslag te geven in eenen rivier
bodem, waar nog bij gemiddelde eb, het water 
eene diepte heeft van 13 a 14 el. 

Om onder deze omstandigheden van een goeden 
uitslag verzekerd te zijn, heeft men besloten de 
drie bovengenoemde pijlers, door middel van lucht
druk , te fundeeren, welk stelsel in bet buiten
land op vele plaatsen met vrucht is toegepast, 
doch in ons land nog nieuw i s , en hier, voor 
zoover mij bekend is , voor de eerste maal wordt 
aangewend. 

Bij het nalezen van eenige werken door bui-
tenlandsche ingenieurs over deze fundeerings-
methode geschreven, werd de wensch in mij leven
dig, hieruit een en ander te verzamelen en daarvan 
in deze vergadering mededeeling te doen. Het 
onderwerp toch, hoewel niet tot de burger
lijke bouwkunde behoorende, kan men veronder
stellen , nog niet algemeen bekend te zijn, en is 
belangrijk genoeg om eenige oogcnblikken de 
belangstelling gaande te houden. Voor het overige 
verzoek ik den heeren leden mij het gebrekkige 
in de toelichting van een en ander, ten goede 
te willen houden. 

In de eerste plaats zal ik kortelijk trachten 
duidelijk tc maken, wat men onder fundeeren 
door luchtdruk verstaat, vervolgens een beknopt 
overzicht geven van de eerst bekende toepassing 
en later aangebrachte verbeteringen van dit stel
sel , en eindelijk overgaan tot het beschrijven van 
'Ie fundeering der vier stroompijlers van de brug 
over den Rijn bij Kehl. 

"ij het fundeeren door middel van luchtdruk, 

brengt men gegoten of plaatijzeren cilinders van 
boven gesloten en van onderen geopend in den 
grond. Door middel van perspompen drukt men 
de lucht in de cilinders te zamen, ten gevolge 
waarvan liet water naar onder wordt uitgedreven 
en de werklieden daardoor gelegenheid vinden, 
den grond binnen den koker weg te ruimen, 
waardoor reeds spoedig de toestel begint te zak
ken. Daartoe is het evenwel noodig, zooveel ge
wicht op den cilinder aan te brengen, als noodig 
is om den tegendruk van de samengeperste lucht 
en de wrijving van den grond langs de buiten
wanden te overwinnen. .Voor bet in- en uitgaan 
der werklieden, het opbeen^en van den grond 
en invoeren van materialen zijn luchtsluizen aan
gebracht, die straks nader beschreven zullen 
worden. 

Op de verlangde diepte gekomen, wordt de 
buis gevuld inet beton of metselwerk , bet deksel 
en de luchtsluizen weggenomen en het bovenste ge
deelte van den pijler opgetrokken. 

De eerste die, voor zoover bet bekend is , dit 
stelsel in toepassing bracht, was de heer Friger, 
een Fransch ingenieur, bij het boren van een 
mijnput in de bedding der Lo i re , bij Chalonnes, 
in het jaar 1841. Men moest, om de steenkolen-
laag , wier bestaan men sedert lang ontdekt had, 
te bereiken, eene grondlaag doorboren , die zoo 
weinig vastheid bezat, dat men de gewone wijze 
van putten boren hier niet kon aanwenden. De 
heer Friger begon met eene ijzeren buis van 1.03 
el middellijn en 20 el hoogte, tot aan den vasten 
bodem in te slaan. Na die ledig gebaggerd te heb
ben , plaatste hij op het bovengedeelte eene lucht-
slnis, drong, door dc lucht in de huis samen te 
drukken, het water naar buiten, en kon op die 
wijze het bekuipen van den mijnput in den vas
ten grond, in het droge bewerkstelligen. Vier 
jaren later, in 1845, maakte de heer Friger be
kend , dat hij op dezelfde wijze en met uitnemend 
gevolg, een tweede put van 1.80 el middellijn 
geboord had cn gaf te gelijker tijd als zijne mee
ning te kennen, dat dit stelsel met vrucht ware 
toe te passen op den bouw van pijlers voor groote 
bruggen, liet was evenwel niet vóór 1851, dat 
dit geschiedde en wel in Engeland bij den bouw 
van de brug te Rochester. De gegoten ijzeren 
buizen, waarop dc pijlers dezer brug rusten, 
moesten worden ingedreven door middel van 
luchtledigheid, een stelsel, dat door Dr. Pott uitge
vonden , in Engeland bij verschillende omstandig
heden was toegepast; de aanwezigheid echter van 
oud metselwerk, deden hier naar andere midde
len omzien, waarop de ingenieur Hughes op het 
denkbeeld kwam, luchtsluizen aan te brengen cn 
de werklieden in de buizen , waarin dc lucht was sa
mengedrukt , ten einde het water te verdringen , de 
grond te doeu wegruimen. De toestellen, waarvan 
men zich te Rochester bediende, werden eenige jaren 
later gebruikt tot het fundeeren der pijlers van de 
bruggen over de Saóne te Macon en te Lyon. In 
1855 deed Brunei, bij het fundeeren van den 

hoofdpijler der groote brug te Saltash bij Ply
mouth, op eenen lotsachtigen bodem eene ring
vormige ijzeren kist zinken, die van boven ge
sloten eu met luchtsluizen voorzien was. Na den 
bodem en de wanden met metselwerk bekleed te 
hebben, om het indringen van het water te be
letten , werd het bovengedeelte weggenomen, de 
kist van binnen verder met beton gevuld en daarop 
de pijler opgetrokken. 

Aan al deze verschillende wijzen van uitvoering 
waren echter nog vele nadeeleu verbonden. Voor
eerst moest men de lucht in de geheele buis te 
zamen persen ; daardoor werd het noodzakelijk de 
cilinderstukken zooveel mogalijk zonder verticale 
naden te vervaardigen, om de luchtontsnapping 
te voorkomen. Door het eerste ging veel arbeid 
verloren, door bet tweede werden de constructie 
en het vervoer der cilinderstukken zeer bemoeie-
lijkt. In de tweede plaats moest men , om het 
oppersen der buizen te voorkomen , die met een 
groot gewicht bezwaren, dat, als men de ge-
wensebte diepte bereikt bad, weder moest ver
wijderd worden , hetgeen natuurlijk groote kosten 
veroorzaakte. 

Deze en nog andere nadeden is men by bet 
bouwen van de brug over den Rijn bij Keh l , 
glansrijk te boveu gekomen. Het ontwerp dezer 
brug is door Badensche en Fransi he ingenieurs 
opgemaakt, terwijl dc uitvoering van den boven
bouw aan de eerstgenoemde, en het maken 
van de pijlers en landhoofden aan de laatstge
noemde ingenieurs was toevertrouwd. Er was 
bepaald, dat de twee uiterste pijlers, te beginnen 
van 2 el onder den laagsten waterstand, van 
metselwerk zouden worden opgetrokken. De twee 
tusschenpijlers moesten ieder gevormd worden 
uit drie gegoten ijzeren buizen van 3 el middel
lijn , waarvan de onderkant op minstens 15 el 
onder den laagsten waterstand moest gebracht 
worden. Elke buis moest een der drie brug-
balken dragen. 

Bij nader inzien bevond men, dat er aan de 
toepassing van gegoten ijzeren buizen van 3 el 
middellijn vele bezwaren verbonden waren. In 
de eerste plaats zouden de twee middenpijlers 
met hunne 3 buizen of kolommen, een mager 
en onbehaaglijk aanzicht hebben, in vergelijking 
van de uiterste pijlers, die van metselwerk op
getrokken , eene lengte van 21 el bij eene 
breedte van 4.50 el verkrijgen moesten. In de 
tweede plaats had men bij den bouw der brug
gen over dc Siïone, waarvan de pijlers op boven
genoemde wijze zijn samengesteld, met vele moeie-
1 ijkheden te kampen gehad, doordien bet meer
malen plaats greep , dat een of twee, reeds op 
de diepte gebrachte buizen, bij bet inbrengen 
van eene derde buis, een aanmerkelijk eind ver
schoven. Vervolgens wist men bij ondervinding, 
dat de buizen voor éénen pijler, niet te gelijker 
tijd kunnen gezonken worden, hetgeen met het 
oog op het korte tijdsverloop van hoogstens drie 
jaar, waarin de brug geheel gereed moest zijn, 
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een onoverkomelijke hinderpaal opleverde. De 
Fiansche ingenieur l'loui-Saint-Déiiis kwnin toen 
op liet denkbeeld, eene kist van plaatijzer aan 
te wenden , van onderen open en op de boven
zijde voorzien van een grooten dienstkoker en 
twee luchtsluizen ; op die kist het metselwerk 
op te trekken , naarmate zij zakte cn haar ver
volgens met beton te vullen, als de bepaalde 
diepte bereikt was. 

De grond onder en binnen de kist zou door 
den grooten dienstkoker naar buiten gevoerd moe
ten worden, liet grootste bezwaar was, een 
lichaam van dien omvang, bij het zakken, naar 
behooren te richten en op de bepaalde plaats te 
houden ; ook was men bevreesd, dat de wanden 
bij hunne groote afmeting gevaar zouden loopen 
van indrukken en scheuren. Dientengevolge werd 
besloten, de breedte vnn dc kist tc behouden , 
doch haar in de lengte in meerdere kleine kis
ten te verdeden, die van elkander geheel onaf
hankelijk , doch te gelijker tijd zouden gezonken 
worden. Ieder van die kleine kisten werd voor
zien van twee luchtsluizen met kokers en een 
grooten dienstkoker. Naarmate men niet hel zin
ken vorderde, werd eene houten bekisting aan
gebracht, om het metselwerk le beschutten tegen 
dc wrijving van deu grond. Om liet gemakkelijk 
vervoer der materialen en de gemeenschap dei-
pijlers met de oevers te bevorderen , heeft uien 
ongeveer 12 el boven de te bouwen brug eene 
noodbrug aangelegd , waarvan de bovenkant on
geveer overeenkwam niet den bovenkant der 
pijlers. De spoorstaven van die noodbrug waren 
op den Franschcn oever, vanwaai nl de be
noodigde materialen werden aangevoerd , voort
gezet tot een uitgestrekt terrein, dat men tot 
stapelplaats had ingericht. 

Om het zinken der kisten naar behooren te 
doen geschieden , en eene voldoende hoeveelheid 
bouwstoffen, in de onmiddellijke nabijheid vau 
het werk , te kunnen bergen , was bet noodig , 
boven iederen pijler een tamelijk uitgestiekten 
vloer of steiger aan te brengen, die onmiddellijk 
met do noodbrug iu verband stond en geheel en 
al overdekt was, om de werklieden en machines 
voor het weder te beschutten, ten einde in staat 
te zijn , in elk jaargetijde door tc werken. Ver
der had men , om den sterken stroom van den 
Uijn af te leiden, iederen pijler omgeven door 
een kistdam, waarop een tweede vloer was 
aangebracht 3.50 el onder den eerstgeiioeinden , 
en die hoofdzakelijk moest dienen tot het uit
voeren der metselwerken, waartoe de bouwstoffen 
langs de sporen van de noodbrug op den bovensten 
vloer werden aangevoerd , vanwaar zij door 
luiken op den benedenvloer werden ncdergc-
laten. 

Die voorbereidende werkzaamheden zoover ge 
vorderd zijnde, kon men een aanvang makeu 
met den uitersten pijler aan den Fransclien oever. 
De fundeering voor dien pijler was samengesteld 
uit vier kisten of liever gezegd , werkkamers 
van 8 streeps plaatijzer; zij hadden eene lengte 
van 5.80 el bij eene breedte van 7 el en eene 
hoogte van 3.07 e l , en waren inwendig voorzien 
van verticale versterkingsi-ibben , horizontale gor
dels en dubbele hoekijzers aan de hoeken, liet 
deksel werd gedragen door plaatijzeren hoofd
balken , gelegen volgens de kleinste afmeting 
van de werkkamer en door balken, die de eerst
genoemde onder een hoek van 90° kruisten, 
waardoor ruiten ontstonden , waarin openingen 
waren gespaard voorliet dooi brengen der dienst
en luchtkokers. Vier zware eiken balken, even
wijdig aan de vier zijden der werkkamer, slui
tende om bet ondereinde vau den dienstkoker , 
waren voorzien van een lossen vloer, waarop de 
werklieden zich bewogen. Deze balken hadden 
ook ten doel het naar binnen buigen der wan
den te voorkomen. 

Iedere werkkamer woog ongeveer 34.500 kilo 
en moest, op de zijwanden de drukking van bet 
buitenwater en den grond , en op deu deksel 
het gewicht van liet metselwerk, dat echter ge
deeltelijk door de verticale wanden werd opge
nomen , kunnen weerstaan. Toen de gevorderde 
diepte bereikt was, bedroeg dat gewicht on
geveer 48.00(1 kilo per vierk. el. De werkka
mers zouden niet tegen dit gewicht bestand zijn 
geweest, zonder deu tegendruk van de ingeperste 
lucht en de wrijving van den grond langs de 
wanden vau het zakkende lichaam. In hel luid
den van de werkkamer was de groote dienst
koker van 1.50 el middellijn aangebracht, die 
0.30 el beneden de zijwanden eindigde , en van 
onder zooveel wijder toeliep, dat de middellijn 
aldaar 1,00 el bedroeg. Tot 0,00 el boven den 
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deksel maakte die koker met de werkkamer één 
geheel uit; daarboven welder telkens, naarmate 
men zakte , eene buis van 2.00 el lengte op be
vestigd. Aan weerszijden van den dienstkoker 
bevonden zich de luchtkokers van 1.00 el mid
dellijn, die 0.30 el onder den deksel eindigden; 
van binnen was eene ijzeren ladder aangebracht, 
tot in- en uitstijgen der arbeiders. Ook die 
kokers werden telkens , naarmate het werk vor
derde, met 2 el verlengd. Zij waren verder 
aan den bovenkant voorzien van luchtsluizen , die 
eene hoogte hadden van 4.10 e l , waarvan 3,30 
el met eene middellijn van 2 el cn 0.80 el 
trecliteisgewijze gevormd, om mei de luchtkokers 
verbonden te kunnen worden. Zij waren van 12 
streeps plaatijzer vervaardigd en wogen ieder 
01)00 kilo. De eigenlijk gezegde luchtkamer had 
slechts cone hoogte van 3 el tusschen den bo
dem cn den deksel , die ieder voorzien waren 
van een mangat van 0.00 el middellijn, afge
sloten door kleppen , die evenals de deuren 
eener sluis geopend en gesloten werden, doch 
hier was het de lucht, in plaats van het water, 
die den druk uitoefende. Bovendien was er in 
den deksel nog eene kleinere opening voor het 
doorlaten van gereedschappen en andere kleine 
voorwerpen; slechts een van de twee luchtkokers 
op eene werkkamer was van eene liiehtsluis 
voorzien. Telkens als men 4 el gezakt was, 
weid die afgenomen cn op den anderen koker over
gebracht, die in dien tusschentyd verlengd was 
met 2 buizen van 2 el lengte en zoo afwisse
lend. Gedurende die verwisseling waren beide 
luchtkokers van boven afgesloten, ten einde de 
lucht niet te laten ontsnappen en ongestoord te 
kunnen doorwerken. Verder waren de noodige 
luchtkranen en telegrafische toestellen voor de 
gemeenschap niet de werkkamers aangebracht. 

Ue houten bekisting, waarvan zoo even gespro
ken i s , was doormiddel van ijzeren winkelhaken 
aan de deksels der werkkamers verbonden, overal 
niet zorg gekalfaat, en werd verlengd naarmate 
men eene grootere diepte verkreeg. Hij bet 
vullen van die bekisting niet beton en metsel
werk werd zorgvuldig toegezien , dat de buiten
wanden der dienst- en luchtkokers vrijbleven, 
ten einde die na afloop der bewerking te kunnen 
wegnemen en voor de volgende pijlers te ge
bruiken. 

Men was begonnen de vier werkkamers naast 
elkander op te stellen np een loozen vloer, boven 
de horizontale bedding, die men in deu rivierbodem 
door middel van baggeren had verkregen. 

Aan de vier hoeken van elke werkkamer wa
ren zware kettingen, die van boven met stel-
scliroeveii voorzien waren en steun voluien op 
den bovenvloer. Door middel van die schroeven, 
kou men de kisten, na de looze vloer weggenomen te 
hebben , langzaam laten zakken eu op de voor hen 
bestemde plaats brengen. — Onmidddlijk daarna 
heeft men de luchtsluizen op de kokers bevestigd , 
de baggeiwerktuigen gesteld, de houten bekis
ting aangebracht en terstond met het metselwerk 
een aanvang gemaakt. Tot het samendrukken 
der lucht in de werkkamers waren op schuiten 
iu de nabijheid van dim pijler, vijl'stoommachi
nes opgesteld, gezamenlijk 77 paardekrachten, 
die echter nimmer gelijktijdig gewerkt hebben. — 

De mogelijkheid echter van ongevallen en om 
gelegenheid te hebben tot het doen van herstel
lingen, maakten het, noodig eene of meer reserve-
machines te bezitten. De lucht werd iu het co
nische gedeelte onder de luchtkamers ingeperst 
door eene huis van binnen voorzien van eene 
veiligheidsklep, die bij eiken liichlaanvoer geopend 
werd en zich van zelf sloot, zoodat, in gevolde 
aaiivoerbuis scheurde of brak , de lucht toch niet 
uit de werkkamers kon ontsnappen. Doorliet samen
drukken van dc lucht, ontweek het water onder 
de wanden der werkkamers , en gaf den werk
lieden, die door de luchtkokers naar binnen wer
den gelaten, gelegenheid zich aldaar op te houden. 
Verder is het duidelijk, dat op deze wijze de 
waterstand iu deu grooten dienstkoker gelijk moest 
ziju met. dien van den Kiju en men daardoor gele
genheid had, door in die kokers verticaal ge
stelde noria's aan te brengen, het uitbaggeren 
in de vrije lacht te bewerkstelligen. Eene stoom
machine van 10 paardekrachten was voldoende, 
om twee van die noria's in beweging te houden ; 
de grond onder de wanden der werkkamers werd 
voortdurend weggeruimd en naar het middenge
deelte onder den baggertoestol gevoerd , die steeds 
iu werking bleef, den grond uaar boven bracht 
en uitstortte in gaten, die eindigden boven groote 
bakken, geplaatst op schuiten in de nabijheid 
van het werk gelegen. Die schuiten werden, als 

zij gevuld waren, naar den oever onder dc stoom-
kiaan gevoerd , die de bakken oplichtte en in 
daartoe bestemde wagens overstortte. 

Heeds spoedig, nadat men met het zinken een 
aanvang bail gemaakt, begon men de binnenwan
den der werkkamers met metselwerk te bezetten 
en tusschen de balken , die den deksel droegen , 
troggewelven aan te brengen, om meer weder
stand to kunnen bieden aan bet groote gewicht, 
dat op dc werkkamers drukte en dagelijks ver
meerderde. Verschillende kleine ongelukken en 
oponthouden hadden gedurende het zinken van 
den pijler plaats, zooals het breken der kettin
gen der noria's, het op zekere diepte ontmoeten 
van zware eiken balken, een groot anker cn meer an
dere voorwerpen , waarvan het wegruimen met veel 
moeite en tijdverlies gepaard ging. Dit belette 
echter niet, dat men na verloop van 55 dagen 
op eene diepte van ruim 20 cl onder den laag
sten waterstand eene vaste grondlaag bereik! 
had , die geschikt bevonden werd het lichaam van 
den pijler te dragen. Na de noria's of bagger-
toestellen weggeruimd te hebben, ging men over 
tot liet aanvullen der werkkamers en kokers met 
beton. Te dien einde werden in de luchtkokers 
zinken buizen aangebracht van 0.30 el middellijn , 
die van boven in de luchtkamers uitkwamen.-
Gewone lederen brandommeis werden met beton, 
die buiten gereed was gemaakt, gevuld, door het 
mangat iu dc luchtkamer gebracht, en in de zin
ken bui/en uitgestort, terwijl de beton door de 
arbeiders gelijkmatig werd uitgespreid. Om de 
dienst- en luchtkokers te vullen, heeft men zich 
bediend van gewone sloothakken niet kleppen, na 
eerst de plaatijzeren kokers weggenomen te heb
ben, ten einde die voor de volgende pijlers we
der te kunnen gebruiken. 

De fundeeringen der drie overige pijlers zijn 
evenzoo teu uitvoer gebracht, evenwel niet zon
der belangrijke wijzigingen, die tot eene aan
zienlijke besparing van tijd eu geld aanleiding 
gaven en die ik hier nog kortelijk wil vernielden. 
Vooreerst had men veel moeielijkheden onder
vonden, om de vier werkkamers gelijktijdig naar 
behooren te doen zakken. Om dit te voorkomen, 
heeft uien ze bij de volgende pijlers door middel 
van bouten vast aaneen verbonden cn hen door 
middel van openingen met elkander iu gemeenschap 
gebracht, zoodat de werklieden van do eene in 
de andere kamer konden overgaan. Dit had 
het dubbele voordeel meer zekerheid le verschaf
fen , ingeval er ongelukken plaats grepen, een 
nauwlettender toezicht over de werklieden te 
kunnen uitoefenen en het zakken van de kisten 
beter to kunnen regelen. Vervolgens kwam men 
tot het besluit de houten bekisting geheel weg-
te laten en het metselwerk van den buitenkant 
van gebouwen steen op tc trekken. Voor den 
pijler in het stroombed, waar men de grootste 
diepte van water had, heeft men op do werk
kamers een ijzeren bak van 2.80 el hoogte aan
gebracht, die men droog maakte, oin hel met
selwerk aan te leggen en dat tot boven den wa
terspiegel te brengen. Evcnzoo heeft men boven 
de werkkamers het ijzer van de dienstkokers weg
gelaten en die kokers aan den binnenkant ins
gelijks van gehouwen steen opgezet. 

Nu blijft mij alleen nog over te spreken van 
den invloed der samengedrukte lucht op de ge
zondheid der werklieden. Een vaste genees
heer bij den bouw dezer brug aangesteld, heeft 
daaromtrent nauwkeurige waarnemingen gedaan 
en bevonden, dat lieden tusschen 18 en 35 jaar 
het meest geschikt waren, om zich dagelijks in 
de samengedrukte lucht te bewegen. Water
zuchtige gestellen ondervonden het minste letsel; 
bloedrijke en galachtige gestellen daarentegen, 
konden het slechts weinige dagen volhouden. 
De eerste verschijnselen van ongesteldheid be
stonden gewoonlijk in neusbloedingen, oorpijn 
en duizelingen; waren er arbeiders, büwienxich 
die verschijnselen bij voortduring herhaalden, 
dan werd hun den toegang tot dc werkkamers 
ontzegd. De werktijd was bepaald op 8 uren 
per dag; eene ploeg werkte van 5 tot 9 uur 
's morgens cn van 1 tot 5 uur des middags; de 
andere van 9 tot 1 uur 's morgens en van 
5 tot 9 uur 's avonds, liij bet verlaten der 
luchtkokers werden de werklieden voorzien van 
warme kleedingstukken, om de plotselinge over
gang tc temperen , terwijl er in de onmiddellijke 
nabijheid van het werk steeds de noodige ge
neesmiddelen, veldbedden, enz. gereed stonden, 
om bij een of ander ongeval hulp te kunnen ver-
schallen. Ook droeg men zorg, door het inspuiten 
van koud water om de luclitcilinders, dc lucht 
in de werkkamers zoo koel mogelijk tc houden. 

Ten slotte kan nog vermeld worden, dat geen 
werklieden bij het doeu zinken der pijlers 

en verdere werkzaamheden aan den bouw dezer 
brug ecnig letsel van ernstigen aard bekomen heeft. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— De lengte van het Engelsche spoorwegnet 
is in 1807 met 007 kilometers en de opbrengst 
met 1.250.000 pond sterling vermeerderd, 

— In Rusland is den lü'1™ Februari 1.1. een 
nieuwe spoorweg tusschen Kozlow en Woronesch 
geopend. 

— De architect Allaiu werd in het vorige 
jaar, door de echtgenooten Ozon de Verrie te 
Passy, (depart, du Seine) belast met het maken 
van een plan en beschrijving van een klein bui
tenverblijf met stalling en koetshuis, doch het 
bleef hierbij , daar van de uit voering werd afgezien. 

De architect leverde eene rekening in , doch 
de echtelieden Ozon de Verrie wilden ze niet be
talen, zoodat. in deze zaak in de zitting van de 
civile rechtbank in het Departement du Seine 
den 27""'" Juni recht werd gesproken. 

1 Jij het vonnis werd als van kracht aangeno
men het besluit van den 12 , l i n pluviose van het 
jaar VIII , bekrachtigd door een besluit van 10 
October 1841, waarbij den architecten, voor 
plannen cn beschrijving van gewone werken ' / , % 
is toegekend. 

Het gevelde vonnis luidt aldus: 
•Aangenomen dat de echtgenooten Ozon de Ver

rie het voornemen hadden te bouwen op hunnen 
grond , rue Mesuil te Passy en den architect A l 
lah) hebben belast met het maken van een plan met 
beschrijving van dezen houw ; dat laatstgenoemde 
deze weiken volledig heeft uitgevoerd; dat het 
door hem verlangde honorarium bedraagt I'/, per 
100 en dus geheel volgens het gewoonlijk bere
kende tarief; dat alzoo slechts tc onderzoeken 
valt voor welke som de echtgenooten Ozon de 
Verrie dachten le bouwen cn of, misschien Allaiu 
het cijfer van 110.000 franken, waarop hij zijn 
honorarium grondt, eenigszins beeft opgevoerd — 
aangenomen, dat uit de verschillende stukken 
blijkt, dat de bedoelde bouw bestond in een klein 
landhuis niet twee verdiepingen, waarvan de eene 
moest worden verhuurd, met stalling en koets
huis; dat klaarblijkelijk zulk een bouw te Passy 
minstens 100.000 franken moet kosten ; dat de ar
chitect dus met deze basis heeft moeten wer
ken ; dat zijn honorarium moet bepaald worden 
op 1500 franken, in plaats van 1087 franken, die 
hij eisebt; dat de aanbieding van 250 franken 
door de echtgenooten Ozon de Verrie klaarblij
kelijk onvoldoende i s ; — veroordeelt de echt
genooten Ozon de Verrie, om op bovengenoemde 
gronden, aan Allaiu te betalen eene som van 1500 
franken , met dc intresten van den dag af van het 
verzoek ; — bepaalt, dat Allaiu, tegen betaling dezer 
som, aan dc echtgenooten Ozou de Verrie het 
door hein uitgevoerde plan met beschrijving zal 
afstaan cn veroordeelt de echtgenooten Ozou de 
Verrie in de kosten." 

— Onlangs beeft de plechtige inwijding van 
de nieuw gebouwde handwerksschool te Stokholm 
plaats gehad, liet gebouw, dat ongeveer een half 
inillioen heeft gekost, is voor 1000 mannelijke-
en 500 vrouwelijke leerlingen ingericht. Het 
jaailijkscbe budget, dat giootendeels uit bijdragen 
van den Staat en van de Gemeente wordt gevon
den , bedraagt ongeveer 50,000 gulden. 

— Nabij Berlijn zal van 13—19 Juli van dit 
jaar eene internationale tentoonstelling van naai
machines worden gehouden. Voor de biiitenlaud-
sche machines, die niet verkocht worden , zal 
men beproeven vrijdom van inkomende rechten te 
verkrijgen, terwijl de Pruisische spoorwegen do 
niet verkochte voorwerpen kosteloos zullen ver
voeren. 

Dc prijzen bestaan uit gouden en zilveren me
dailles, waaraan prijzen van 200 tot 50 Thl. zijn 
toegevoegd. 

De jury bestaat uit 27 personen en zal zich 
in zeven afdeolingen splitsen. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Oravenhage . liij den aanleg dei Staats
spoorwegen zijn door den Minister van Binnen-
landscbc Zaken bevorderd: 

tot bouw- en werktuigkundige 8* klasse: J. G. 
van Hciiterghem, thans opzichter 2 d ' klasse. 

Tot opzichter 2* klasse: C. VV. van Hoorn, 
(hans opzichter 3*- klasse. 
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tot opzichters 3 d e klasse: W. II. Wcstcrborg, 
II. du Croix, W. A. Schoth, J. Schotel, E. F. 
van Vloten, W. F. Verbeek, G. F. Berr.li Gra-
veniiorst, .1. A A. van der Meij cn P. Evckink, 
thans opzichters 4 J ' klasse. 

en tot opzichter klasse : J. C. Mak, thans op
zichter 5 , l c klasse. 

— Bij beschikking van den Minister van Bin-
nenlandsche Zaken, i s , ten gevolge der intrekking 
van de concessie dor IIH. Swaan en van Ileynin-
gen, bepaald, dat de spoorweg, waarvoor con
cessie is verleend aan de l l l l . Iloltznian fcSiebnrgh 
te Amsterdam, zal worden aangelegd langs Wccsp, 
Hilversum cn Nijkerk. 

— De Burgemeester dezer gemeente heeft zich 
met de commissie van bijstand voor de openbare 
werken , naar Breda begeven, ten einde proeven 
bij te wonen , welke aldaar genomen zullen wor
den betrekkelijk het stelsel van den heer Liernui-
tot afvoer van feacale stollen. 

— Men verzekert, dat dc vervaardiging dei-
pijlers voor de Spoorwegbrug te Moerdijk door den 
Minister van Binnenlandsche Zaken gegund i s , 
cn wel die der drie stroompylei s aan den Heer 
E. Goïn van Tai-ijs. inschrijver van de laagste 
som voor dit perceel; cn dc overige tien pijlers 
aan den lieer Volker. 

— liet comité voor dc verbetering van den wa
terweg tusschen 's Gravenhage en de Maas, via 
Delft en Delfshnvcn, heeft dezer dagen de zeer 
uitvoerige teekeningen van haar ontwerp, waar
mede nu ook eene binnenhaven te 's Gravenhage 
verbonden i s , aan de Regeering ingediend. Dc 
gemeente 's Gravenhage heeft reeds (nine subsidie 
van ƒ 1 0 0 , 0 0 0 aan de zaak toegezegd; de Pro
vincie en het liijk hebben zich mede bereid ver
klaard om ie onderneming te ondersteunen. Aan 
de ingediende ontwerpen is eene gunstige ont
vangst te beurt gevallen. 

— Dc heeren Swaan en van Heyningcn hebben 
aan de aandeelhouders in de ontbonden interna
tionale spoorweg- en haveninaatschappij bericht, 
dat de reeds voor het waarborgkapitaal gestorte 
gelden a pari zullen worden terug betaald. 

— Naar men zegt, houdt men zich onledig met 
het maken van een nieuw plan voor eene haven 
tc Scheveningen, waarvoor spoedig concessie aan 
de Itcgecring zal worden aangevraagd. 

— Men zal zich herinneren dat in der tijd 
door den Hoogen lluad der Nederlanden vele be
zwaren zijn geopperd tegen bet betrekken van 
het voor dat college gesticht gebouw op het Plein. 
Ten slotte werd dit gebouw toch betrokken. Het 
schijnt, dat zich thans gelijke moeielijkheden 
voordoen met de Algemeene Rekenkamer. Men 
verzekert althans dat het nog volstrekt niet zeker 
is of dit staatscollege wel het nieuwe gebouw 
zal betrekken, dat met aanzienlijke kosten in 
gereedheid is gebracht. 

L e i d e n . Bij den bouw van het nieuwe zie
kenhuis zijn I. I. maandag ongeregeldheden voor
gevallen. 

De beiers verlangden honger loon cn daar dit 
geweigerd werd, staakten zij het werk, waarna 
zij opgewonden in troepjes door de stad trokken 
eu hier en daar wanordelijkheden pleegden , zoo
dat de hulp der gewapende macht werd ingeroepen, 
om de orde te herstellen. 

B r e d a . Bij de in aanbouw zijnde R. K. kerk 
alhier is I. 1. maandag het verwulf der kerk in
gestort, waardoor een metselaar, die daaronder 
werkzaam was , zoodanig gekwetst werd , dat men 
voor zijn leven vreest. Dc justitie heeft deskun
digen benoemd, ten einde te onderzoeken in hoe
verre de architect of aannemer schuldig is. 

A r n h e m . Men schrijft ons uit Groningen : 
Omtrent deu uitslag der, voor eenigen tijd, uit-
geschrevene prijsvraag voor eene behuizing tus
schen Zuid-en Noordhorn, kunnen wij mcdedcelen, 
dat do uitgeloofde prijs van ƒ 100 is behaald dooi
den heer L . J. Oosterbtiis te Garnwerd. 

De Hitschrijver van deze prijsvraag is, op eene 
zeer kluchtige wijze, te weten gekomen wie de 
naomloozc schrijver der waarlijk onschuldige be-' 
schouwing van zijn programma is geweest; hij 
schijnt echter bet eerst opgevatte voornemen, om 
die beschouwing te beantwoorden, te hebben 
vaarwel gezegd! 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

ATOBBLura AMSTERDAM. 
Dc gewone veeitiendaagsclie bijeenkomst, werd 

den 28 , l r " Februari j I. in het gewone lokaal gehou
den. Nadat de gewone werkzaamheden waren 

afgeloopen, trad als spreker op dc heer W . Mar
ten Westerman, die daardoor met de meeste 
welwillendheid gehoor gaf, aan de uitnoodiging 
hem door het bestuur gedaan. In zijne voordragt 
getiteld: »de Gevangeniswagen", gaf hij eene 
schets van de gevangenis te Venetië, benevens 
ccne beschrijving van de Bastille tc Parijs en den 
Tower te Londen, waarna hij den gevangenis
wagen beschreef, en daarvan eene toepassing 
maakte op het dagclijksch leven. 

Na dc pauze gaf dezelfde spreker in zijn 
dichtstuk »het Maartveld" (Champ de Mars te 
Parijs) een overzicht van de in het vorige jaar 
gehoudens wereldtentoonstelling. 

De begaafde spreker had alle recht op de dank
baarheid der aanwezigen, die hem dan ook dooi
den voorzitter namens de vergadering werd toe
gebracht. 

AFDEEMNQ 'S-GRAVENHAGE. 
Na lezing cn goedkeuring der notulen, erlangt 

de heer Hcnriquez Pimentel het woord, en geeft 
eene portefeuille ter bezichtiging, bevattende 
proefdrukken van de door den heer Micl ing, 
directeur der Landsdrukkerij, uitgevonden methode 
van mttuur-zelf'druk in kleuren, die volgens 
spreker niet eerst door middel van clichés en 
vervolgens op dc koperplaat-drukpers gedrukt 
worden, maar die onmiddellijk op de boekdruk-
pers jdaats heeft. Deze proeven voldeden zeer ; 
vooral wat de afgedrukte houtsoorten aangaat, 
die lijn genuanceerd, en helder en zuiver van 
kleur wedergegeven waren. 

Het lid Saraber behandelde de vestingwerken 
van Carcassonne, ten tijde der Romeinen, en 
helderde dit door platen op ; spreker beschreef 
de ligging van genoemde plaats en behandelde 
zeer uitvoerig het geschiedkundige gedeelte van 
de belegering door de West-Gothen. De uit
voerigheid van het stuk was oorzaak , dat bet 
vervolg van de voordracht op de aanstaande 
vergadering zal gehouden worden. 

De heer Boudewijns sprak over de door de 
Afdeeling gestelde vraag: 

«Zijn er verbeteringen aan te brengen aan de 
water-verwarniings-toestellen , waardoor bet ge
vaar van lekkage wordt verminderd of on
schadelijk gemaakt." — Spreker verklaarde een 
water-verwarmings-toestel voor eene serre en 
stelde de teekeningen van een door hem ge
plaatsten toestel in de gevangenis te Leiden ter 
bezichtiging. 

Ten slotte liet het lid Pierson de vergadering 
kennis maken met eene nieuwe soort gebakken 
steen van den heer Bosch uit Maastricht, waar
van p. in. 50 steen in de vierk. el kunnen ver
werkt worden , en de kosten f 3.75 per vierk. 
cl bedragen. Een monster van verschillende 
kleur werd door ZEd. ter bezichtiging gegeven , 
terwijl volgens Sprekers meening, die soort steen 
door zijne bijzondere hardheid zeer geschikt is 
voor trottoirs of vloeren in stations of andere 
publieke gebouwen. 

INGEZONDEN. 
Waarde Redacteur! 

Als vervolg op het protest in zake bet na
tionaal monument, geplaatst in N". 8 van uw 
blad , heeft de ondergeteekende het genoegen u 
te kunnen mededeclen, dat dit stuk, reeds bekrach
tigd door een ,'iOOtal handteekeningen, eerstdaags 
aan de huishoudelijke commissie zal worden op
gezonden , terwijl de gelegenheid tot deelneming 
steeds zal blijven opengesteld en men dus op een 
vervolg teekenen kan. 

Het heeft zeker wel zijn nut nu reeds ter al
gemeene kennis te brengen, dat tot genoemd cijfer 
een aantal personen behooren van algemeen er
kenden naam en zelfs leden der laatstbenoemde 
jury daaronder geteld worden, waaruit duidelijk 
blijkt, dat ook zij eene dergelijke raadselachtige en 
anti-nationale handeling niet hadden verwacht. 

Verlangend zien we de uitgave van alle ofli-
ciéele bescheiden tc genioet, die naar het oordeel 
van den schrijver niet uit kan blijven in eene 
zaak van zoo publiek belang. 

's-Ilage, 4 Maart 1808. H. P. VOOEL. 

Aanbestedingen. 
A a n k o n d i g i n g e n 
Maandag, • Maart. 

Hage, teu l'/g ure, in het stationsgebouw: liet ma
ken MUI eeu houteu goedereulooils, met bijkouieuile werken, 
op het station tc 's (travuuhagc. 

Ulnadag, 10 Maart. 
Ulreeut, door dc directie der Nederl. Khuuspoorweg-

maatschappij : het ophougeu vau deu wegen verdere wcrkeli 
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ten behoeve ran een tweede spoor tusschen Gouda enNieu-
werlcerk. 

Warmer, (N. I lull.) ten 1 ure, in het lokaal het Hoofd 
van Wormer: het bouwen van eene kerk met toren. 

WaciifliUaj, 11 Maart. 
Arnhem, ten 11 nrc, ten raadhuize: lo . het levereu en 

leggen van escauzijnsche baudstukken voor voetpaden; 2o. 
het doen van eenige herstellingen eu vernieuwingen aan het 
gebouw Musis Sacrum. 

Danderdag, 11 Maart. 
B a f e , ten 11 ure, aan het ministerie van binuenJ. 

zaken: het graafwerk voor de fundceringen en eenige andere 
werken voor het hoofdmagaziju en de centrale werken te 
Zwolle, ten behoeve van de staatsspoorwegen. 

Vrijdag, IS Maart. 
Amsterdam, ten 11 ure, aan 'srijks werf: het optrek

ken en afwerken van een gebouw bestemd voor werkplaatsen 
van timmerlieden, modelmakers, blokmakerseuz., op's rijks 
werf te Amsterdam. 

*H llage. teu 11 ure, aan het ministerie vuu biuneul. 
zaken: het leveren, bereiden tegen bederf, vervoeren en op
slaan van telegraafpalen, schoren eu schoorpalen, voor de 
behoefte van Jeu rijkstelegraaf in 1868 eu 1869. 

Zutfen, teu 1 ure, teu raadhuize: de leverantie vau 
50 & 60,000 straatklinkers eu 170 kub. el rivier- of berggriut. 

Rotterdam, teu 1 ure, iu het Neêrlauds Wapen: het 
bonwen van eene kapel met twee torima op de nieuwe R. K . 
begraafplaats te Crooswyk. 

Zaterdag, 14 Maart. 
Lelden, ten 11 ure, op het Gemeculaudshuis: het stik

ken, vervoeren en verplanten van 101,000 bos hclmgewas in 
de duinen onder Zandvoort, Nounhvijk, Katwijk eu Wasse-
uaar, in 3 perceelen. 

Utrecht, teu 1 ure, aau het prov. bestuur : het opmakeu 
en begrinden van vier zandwegen en het vernieuwen van 
eene brug in het waterschap Driebergen, als: 1. de Engweg 
lang 1465 e l ; 2. de Gooijerdijk, Faug 790 cl . rdn. 
langs de Laugbroeker-weteriug, 1 

, Tang 1987 el 

3. de weg 
J 27Ö7 e l ; 4. dc Rijsen-

burgersteeg, Tang 1987 e l , waarvan het puiubed reeds over 
700 el lengte bestaat; bevindende de brug zich in laatstge-
n el den weg. 

Arnhem, ten X ure, iu het koffijhuis de Harmonie: de 
opbouw van eene beetwortel-suikerfabriek aan deu Klingel-
béekschen weg onder Arnhem. 

Maandag , I S Maart. 
Amsterdam, ten 11 ure, op het raadhuis: het houwen 

van eeue opeubarc armenschool met lokaal voor de gymnas
tiek en eene ouderwijzerswouing, in de Laurierstraat, buurt 
F F , op het terrein van het te sloopen gedeelte vau het mi
litair-logement 

Hage , teu l i 1 / » ure, aau het gebouw van het prov. 
bestuur: het uitvoeren van eeuige werkzaamheden aan dc 
defensive inundatiesluizen iu de Liugedijkeu boven Aspcren, 
provincie Zuid-Holland. 

Dinsdag, 17 Maart. 
Varden , ten 11 ure, ter gemeente-secretarie: 1. Het 

afbreken en volgens bestek herbouweu der hoofdonderwij
zerswoning in het dorp Vorden; en 2. Het gedeeltelijk af
breken en volgens bestek herbouwen en vergrooteu der school 
te Linde onder Vorden. 

Vrleienveen , ten 1 ure, in het logement van L. ter 
Brake: het bouwen van eene kerk met toren eu pastorij 
voor het R. K . Parochiaal Kcrbestuur te Vroomshoop, ge
meente den Ham. 

Waensdag, 19 Maart. 
Breda, ten ÏO ure, in de Gouden leeuw: het doen van 

eenige vernieuwingen aau de gebouwen cn getimmerten van 
tien bouwhoeven , onder Dinteloord, in twee perceelen. 

Denderdag, 19 Maart. 
Zu t ph eii , ten 11 ure , bij C. L . Beck in de Kroon: het 

belangrijk vergrooteu en restaureren van het Sint Elisabeth 
gesticht aldaar. 

's Hage , ten 11' a ure, aan het prov. bestuur: het makeu 
vau den Ringdijk langs den Noord- en Zuidwestelij keu oever 
der Plassen over dc Tanden gelegen langs den biuucnvoet 
der Iiinker-Rottekade, in de Gemeente Hillegersberg. In 
drie perceelen en vervolgens in massa. 

Dinsdag, 14 Maart. 
's Hage , aan het departement van mariue: het bouwen 

van eene Lïchtwachtcrswoning aan deu hoek van de Kwak, 
bewesten Hellevoetsluis, alles met den aankleve vau dien. 

Denderdag, ! • Maart. 
De Buurt , over het dorp Ouderkerk a/d Amstel, ten 11 

ure, in de herberg Paardenburg: lo. het uitvoeren van ver
nieuwingen aan, alsmede het driejürig ouderhoud van de 
beide molens der Holendrechter en Bullewijker Droogmakerij-
polders ; 2o. het vijfjarig onderhoud der Buiten waterskade. 

Amsterdam , „in het Vosje": het maken van een fort 
in den Laander en West-Byleinerpolder bij den Bijlmermeer-
ringdijk. 

Denderdag, tt Apri l , 
's Hage , ten 11 ure, aan het ministerie vau binnenl. 

zaken; het bouwen eener steeuen uitwateringsluig bewesten 
Vlissingen met eeuige daarbij behoorende werken. 

A f l o o p v a n a a n b e s t e d i n g e n . 
Arnhem, 19 Febr.: het bouweu van eene bergplaats, 

het leveren eu stelleu van een bliksemafleider, cn het leve
ren en verwerken van grond en grint ten dienste van de 
rijks hoogere burgerschool te Zalt-Bommel. Minste inschrij
ver de heer J . W. Tam sen , te Zalt-Bommel, voor ƒ 1440. 

Haarlem, 19 Febr.: 1°. van wegc het ministerie van 
binnenlandsche zaken: het versterken der rijks zecwee-
ring benoorden Petten. Minste inschrijver dc heer J . 
Oldenburg, te Bergen, voor ƒ 82,800; 2°. van wege het 
ministerie van justitie: (herbesteding) het ouderhoud van 
hef gebouw der arrondisseuients-regtbank te Hoorn, gedurende 
de jaren 1868, 1869 cn 1870. Miuste inschrijver de heer 
A. Molenaar, te Hoorn, voor / 2489; 3°. van wege het 
ministerie van tinautiën; <?. het onderhoud van het gebouw, 
genaamd het Oost-1 ndischc Biuucuhuis te Amsterdam, 

Sedurende de jaren 1868, 1869 eu 1870. Minste inschrijver 
e heer J . Bootes, te Amsterdam, voor /25,600 en b. het 

onderhoud vau de rijks Waaggebouwen te Amsterdam, ge
durende de jaren 1868, 1869 en 1870; minste inschrijver dc 
heer C. L . Heijink te Amsterdam, voor ƒ 2 5 5 0 . 

, IB Febr.: het aanleggen vau nieuwe straten 
teeg en Jeremie. Ingekomen 7 inschrijvings-
\ t e inschrijver dc heer E . Rijufrauk, alhier, 

,\1 Maart: het bouweu van eeuige steenen 
Schillende grachten, tergczamsnfgkelengte 
lste perceel: lengte 846 ellen, aannemer 

itjsnijder, voor ƒ38,500 en 2de perecel 636 
de neereu Gebr. Schoonenburg voor ƒ 33,300. 

Advertenties. 
A A N B E S T E D I N G . 

DE BURGEMEESTER EX WETHOUDERS VAN 
DORDRECHT, brengen bij deze ter kennisse van de 
belanghebbenden, dat op Maandag den 23 Maart 
aanstaande, des middags ten Twaalf ure, ten 
Raadhuize der Gemeente, zal plaats hebben de 
aanbesteding van : 

H e t M A K E N v a n een L O O P B R U G , 
i n p laa t s v a n de i n het vorige j aa r 
geamoveerde W i j n b r u g , w a a r t o e , 
b e h a l v e de M E T Z E L - en T I M M E R 
W E R K E N . z u l l e n benood igd z i j n : 
8 I J Z E R E N L E G G E R S , i eder ter 
lengte v a n 12 e l l e n e n hoogte v a n 
m i n s t e n s 0,36 e l , u i t P L A A T - en 
H O E K I J Z E R S te z a m e n g e s t e l d , 
I J Z E R E N L E U N I N G E N enz. 

Het bestek zal ter lezing liggen op de Secre
tarie en het Bureau dei- Gemeentewerken, na 
den 9 dezer, terwijl de aanwijzing in loco zal 
gedaan worden , op Vrijdag den 20 Maart, des 
voormiddags ten elf ure. 

De Bestekken zijn ter Secretarie verkrijgbaar 
tegen betaling van 50 Cents. 

Dordrecht, den 4 Maart 1808. 
De Burgemeester cn Wethouders van Dordrecht, 

De Secretaris, De Burgemeester, 
P. VAN DEN BRANDEI.KII. DE RAADT. 

AANBESTEDING. 
DE BURGEMEESTER DER GEMEENTE ARNHEM, 

zal Woensdag 11 Maart 1808, 's middags 12 ure, 
in het openbaar ten Raadhuize aanbesteden, 

l o . H e t L E V E R E N en L E G G E N v a n 
Escauz i jn sche B A N D S T U K K E N v o o r 
V o e t p a d e n . 

2o. H e t d o e n v a n eenige H E R S T E L 
L I N G E N e n V E R N I E U W I N G E N a a n het 
G e b o u w M u s i s S a c r u m . 

Bestekken a 10 en 9 Centen ter Secretarie ver
krijgbaar. 

A R N H E M BEETWORTEL-SUIKERFABRIEK. 

AANBESTEDING. 
De DIRECTIE is voornemens op Zaturdag den 

14 a ' ° Maart 1808, des namiddags ten 2 ure, in 
het Koffijhuis de Harmonie te Arnhem, in het 
openbaar te besteden: 

D e O P B O U W v a n eene B E E T W O R T E L 
S U I K E R F A B R I E K a a n d e n K l i n g e l b e e k -
s c h e n W e g onde r A r n h e m . 
Bestekken zijn tegen betaling van 50 Cents te 

verkrijgen bij den Heer G. J. T H I E M E , Boek
drukker te Arnhem, en inlichtingen op franco 
aanvrage tc bekomen bij de Architecten VAN 
GENDT aldaar. 

Het R. K . Parochi al Kerkbestuur te Vrooms
hoop, gemeente den Ham, zal op Dingsdag den 
17 Maart 1808, des middags om 2 uur, in het 
Logement van L . TER BRAKE te Vriezenveen, 
aanbesteden: 

H e t b o u w e n v a n eene K E R K m e t 
T O R E N e n P A S T O R I J . 

Teekeningen en bestek liggen 14 dagen vóór 
de besteding ter inzage in voornoemd logement; 
de bestekken te Vroomshoop bij A . D. BIERENS; 
te den Ham bij A . MIDDENDORP; te Almelo in 
de Prins bij TAMBOER en bij W. B A K K E R ; te En
schedé bij DE G R A A F en in het Logement de 
Klomp; te Hengelo bij ENSINK in de Halve Maan 
en te Delden bij MEIJER in dc Put. 

Daags vóór de besteding aanwijzing in loco; 
inlichtingen geeft de ontwerper van het plan, de 
architect H . J. W E N N E K E R S ; terwijl dc bestek
ken a f 1 verkrijgbaar zijn bij den Boekhandelaar 
J. A . W I L L E M S E N , beide te Ztdphen. 

A A N B E S T E D I N G . 
HET R. K. PAROCHIAAL ARMBESTUUR TE 

ZUTPHEN zal op Donderdag den 19 Maart a. s., 
des voormiddags om elf uur, bij C. L . BECK in 
de Kroon aldaar, aanbesteden: 

H e t be langr i jk ve rg roo t en en r e s t au re r en 
v a n - e n he t b o u w e n v a n eene K A P E L 
bij he t S t . E l i z a b e t h g e s t i c h t . 

Inlichtingen geeft dc Architect H . J. W E N N E 
K E R S , ontwerpei' van het plan, dat op voor
noemd gesticht ter inzage ligt; verder de be
stekken op de plaats der aanbesteding en te 
Arnhem in de Harmonie. 

O P E N B A R E A A N B E S T E D I N G . 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER GE
MEENTE AMSTERDAM zullen op Maandag den 
10 Maart 1808, des middags ten 12 ure, op het 
Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrij
ving in een perceel aanbesteden: 

H e t b o u w e n v a n eene O P E N B A R E A R 
M E N S C H O O L m e t L O K A A L v o o r de 
G Y M N A S T I E K e n eene O N D E R W I J . 
Z E R S W O N I N G , i n de L a u r i e r s t r a a t 
b u u r t P P : op he t t e r r e i n v a n he t te 
s loopen gedeelte v a n het M i l i t a i r L o 
gemen t , m e t de l e v e r a n t i e v a n a l le 
daar toe noodige m a t e r i a l e n en ar -
be ids loonen . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn te ver
krijgen ter Drukkerij dezer gemeente , en liggen 
voorts ter lezing iu een der lokalen van de Se
cretarie (afdeeling P u b l i e k e W e r k e n ) op het 
Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan den Timmertuin d;r Gemeente, op het Bu
reau van den Heer Architect B. DE GREEFF JZ. 
des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Derde jaargang. If0. 11. 

terieiijil geregeld ieeerei Zitenkf bij 
I». A. THIEME Ie Arnhem. 

I'njs per I millllel fnnro p. p. f 1.5.1. 

14 Maart 1868. 

• u ibuieerl liet tier eel jeergasg. 
Hierliiliéi kosleD / -.10 per leieiei regel 

ll / - .IS (Mr Kfel el eel V. 

AMSTERDAM , 
den 25 Februari 1808. 

Burgemeester en 
Wethouders voornoemd, 

F O C K . 
De Secretaris, 

C . E . V A I L L A N T . 

AANBESTEDING. 
Het ft*, t:. Parochiaal Kerkbestuur te DRIEI. 

bij ARNHEM , zal op Donderdag den 20 Maart a. s., 
des namiddags om 2 uur, bij den kastelein J. H. 
GRUENTJES aldaar, aanbesteden : 

H e t b o u w e n der G E H E I D E F U N D E E 
R I N G en M E T S E L W E R K E N to t pe i l s -
hoogte , v o o r eene K E R K m e t T O R E N . 

Het project zal 14 dagen vóór de besteding 
ter inzage liggen bij genoemden Kastelein ; de 
architect II. J. W E N N E K E R S , ontwerper van het 
plan, geeft inlichtingen; de bestekken liggen ter 
lezing; te Driel bij J. MIENTJES, te Arnhem 
in de HARMONIE, te Sijmegen bij MEURS, te 
Huissen bij J. PETERS, te Zutphe.. bij C. L . 
BECK in de Kroon , en zijn a ƒ 1.00 Ie beko
men bij den Boekhandelaar J. A. WILLEMSEN 
te Zutphen. 

A A i t B E N T E D H € • - . 
DE BOUWVEREENIGING T A N D E M TE 

ZUTPHEN is voornemens, op maandag den 30 
Maait e. k., des namiddags 2 ure, in de beneden
zaal der Nieuwe-Socicteit aldaar, publiek aan te 
besteden : 

H e t b o u w e n v a n D r i e H E E R E N H U I Z E N . 
Het bestek cn dc teekeningen liggen na den 

15 e. k. ter inzage in de voornoemde zaal. Op 
franco aanvrage en tegen betaling van f 1 is het 
Bestek aldaar verkrijgbaar cn bij den Architect 
D. J. ITZ, door wien op Zaturdag 28 e. k. des 
namiddags één uur , aanwijzing in loco zal ge
daan, en inmiddels information gegeven worden. 

Eene hoeveelheid van ruim 
D U I Z E N D K U B I E K E E L L E N G R I N D , 

zeer geschikt voor de laatste bovenlaag van een 
weg, liggen in de nabijheid van de rivier den 
IJssel, naast het Kanaal. 

Gegadigden adresseren zich met franco brieven 
bij den Heer L . G. PAUVVELS in het Logement 
de Kroon te Dieren. 

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

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 WATERSTAAT , DE GENIE, DEN AANLEO 
VAN SPOORWEGEN en OPENUARE 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. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK V A N DE HEEREN 

• » l . l « l t F l t l l O F F e n Z o n e n t e B l e b r l c t a . 
Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig

schriften , waarvan bij den ondergeteekendc inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
cn is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A K V A K D E K P O T . 

WEEKBLAD voor AECHITECTEN, IN&ENIEÜRS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 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 JQxx. 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURG!!, C. J. VAN DOORN, D. GROTUE, .1. II. LKMM.VN, II. MNSE, S. E. W. R00RDA VAN EYSIN0A, H. P. VOGEL. 

DE NOORDZEE VOOR AMSTERDAM. 

De Nederlandsehe Maatschappij oan Nijverheid 
heeft dezer dagen door den druk een ieder in 
de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het 
verslag der Commissie tot overweging van het 
plan van den Heer A. Huët , om Amsterdam door 
een open zeegat aan de Noordzee te verbinden. 

Der Commissie, samengesteld uit de heeren Dr. 
G. Simons, Voorzitter, F. VV. van Eeden, Secreta
ris, D. G. Andreae , A. R. Blommendal, A . Ca
land , C. A . von Heincrt, Jhr. J . II. T. Or t t , 
F. J. Stamkart, T. J. Stieltjes, O. A. Uhlenbcck 
cn Paul van Vlissingen, werden 8 vragen, dooi
den heer Huët opgesteld, ter beantwoording ge
geven , waarbij de negende betreffende de linan-
cieelc mogelijkheid was gevoegd door de direc
teuren van bovengenoemde Maatschappij. 

De wijze, waarop de commissie tot hare resul
taten kwam , is aanbevelenswaard. Op elk der 
vragen namelijk , werd het schriftelijk advies van 
twee leden ingewonnen ; die aan den heer Duet 
weiden gezonden , met de uitnoodiging daarom
trent zijne opmerkingen aan de commissie mede 
te deelen. Eerst hierna werd op den 2 J c ° Dec. 
1807 door de commissie vergaderd, ter vaststel
ling der conclusion. 

Alle adviezen , de beantwoording van den heer 
Huët, benevens de nadere opmerkingen van een 
drietal leden, zijn als bijlagen in het verslag op
genomen , zoodat men daardoor een uitgebreid, 
maar zeer volledig overzicht verkrijgt van de ver
schillende zienswijzen over de punten in quaestie. 

We zullen trachten in korte trekken achtereen
volgens de conclusion der 9 vragen te behande
len, vooral die op zuiver technisch gebied be
trekking hebben en doen zien in welken geest 
naar ons inzien de letter dezer conclusion naar 
aanleiding der debatten moet opgevat worden. 

Wij vermeenen namelijk, dat nu een zaak
kundig onderzoek, van zoo gunstig bekende en 
onpartijdige mannen, als waaruit deze commissie 
was samengesteld, ter algemeene kennis is gebracht, 
de tijd gekomen is , dat over een reeds lang be
staan hebbend denkbeeld geene besprekingen meer 
aangehoord dienen te worden, die van oppervlak
kigheid en te veel zelfvertrouwen getuigen, om
dat velen, met mindere zaakkennis en groote 
liefde voor Neêrlands bloei in het algemeen en 
die van Amsterdam in het bijzonder, zich nog 
zoo licht door groote woorden laten medeslepen, 
waardoor zij de verwezenlijking van nicer bereik
bare, hoewel oogenschijnlijk minder schoone, 
denkbeelden werkelijk benadeelen. 

Omtrent vraag 1 waren de lapporten van de 
heeren Von llemert en Van Vlissingen onvoor
waardelijk bevestigend en gaven aanleiding tot 
aanneming der conclusie, die voorwaar in ab-
stracten zin ook door niemand tegengesproken 
•al kunnen worden; zij luidt: 

«Dat eene vrije gemeenschap van Amsterdam 
'net de Noordzee langs den kortsten weg ver

kieselijk is boven eene verbetering van het Noord-
Hollandsch kanaal en dus een open zeegat door 
Holland-op-zijn smalst wenschelijk is in het be
lang van hoofdstad en vaderland." 

Omtrent vraag 2 zijn dc rapporten van de hee
ren Andreae cn Uhlenbeck bijna geheel in gun-
stigen z in ; het eerste constateert alleen dat een 
open zeegat minder gemakkelijk (maar toch zeer 
goed) te veidedigen is dan een met sluizen afge
sloten zeekanaal. 

Hiermede echter nog niet tevreden, waagt de 
heer Huët zich, den heer Andreae geheel op 
krijgskundig gebied te bestrijden, waarna uit de 
zakelijke wederlegging van den heer Andreae ten 
volle blijkt, dat er, evenals op technisch gebied, 
iets meer dan redelijk verstand noodig is , om 
uit een krijgskundig oogpunt te kunnen oordeelen. 

De door de commissie vastgestelde conclusie 
luidt : 

• dut een zeegat voor Amsterdam evengoed 
zoo niet beter dan een zeegat bij Texel, tegen 
een vijandelijkcn aanval kan worden verdedigd; 
dat het eerstgenoemde bovendien nog bij de ver
dediging te land een bijzonder voordeel aanbiedt, 
en dat het, bij de voorgestelde breedte, even
goed tc verdedigen is als een smaller kanaal." 

Omtrent vraag 3 zijn de adviezen van de hee
ren Uhlenbeck en Blommendal ingewonnen. 

Het eerste komt niet alléén tot een alleszins 
gunstig resultaat, maar acht het bestaan van 
zulk eene haven uit een menschlicvend oogpunt 
ook raadzaam. 

Het tweede geeft aan, dat het voorgestelde 
zeegat, wat de wijdte aangaat, in ongunstiger 
omstandigheden verkeert dan dat bij Brouwers
haven en bij Texel en dat alzoo de wijdte van 
1000 el als minimum dient te worden aange
nomen. 

De bedenkingen van den lieer Huët over dit 
punt bevatten weinig meer dan groote woorden 
en gevolgtrekkingen, blijkbaar geheel in strijd 
met dc bedoeling der rapporteurs. 

Bij de behandeling van dit punt ter vergadering 
bleek, dat de heer Caland eene wijdte van 500 el 
nog veel tc groot vond, als die namelijk met 
zware kosten moet worden verkregen, hetgeen 
hij tracht te staven door overlegging van eene lijst 
van de ingangswijdten der meeste zeehavens van 
België, Frankrijk, Engeland cn Nederland, welke 
gemiddeld 74% el meten. 

De over dit punt vastgestelde conclusie luidt: 
»dat dc mond van zulk een zeegat, bij eene 

breedte van minstens 1000 Ned. ellen, bereik
baar is voor groote schepen, onder ongunstige 
omstandigheden," 

waarop de heer Caland heeft doen aanteeke-
nen, dat hij zich met het woord minstens dezer 
conclusie niet kan vereenigen, 

Omtrent vraag 4 worden de rapporten van de 
heeren Blommendal en Stamkart medegedeeld. 

De eerste geeft als zijne meeuing te kennen, 
dat de geul , zoolang die tusschen dijken of dam

men besloten blijft, diep te houden is , doch 
dat zich buiten de monding, evenals voor alle 
andere zeegaten banken zullen vormen, die het 
binnenkomen moeten belemmeren, terwijl men 
natuurlijk door de afwisselende stroonien en de 
beweging in het water, veroorzaakt door weste
lijke winden , onmogelijk in de gelegenheid kan 
zijn, om aan een geregeld uitdiepen te denken. 

De heer Stamkart wijst er op, dat eb en 
vloed periodieke golvende bewegingen zijn en er 
nergens in het kanaal een staande golf kan ont
staan (die neerslag zoude veroorzaken), daar eb 
en vloed uit de Noord- en Zuiderzee ongelijk 
zullen zijn , waaruit hij dus meent te mogen af
leiden , dat hunne werking voldoende zal wezen, 
om althans eenmaal verkregen diepte te onder
houden. De droogmaking van de Zuiderzee zou 
naar zijne meening dan ook nadeelig zijn voor 
de diephouding van het gedachte kanaal. 

De heer Huët is het in zijne bedenkingen ge
heel eens met den heer Stamkart en zegt reeds 
in 1802 (Jus 0 jaren vroeger dan de heer S.) 
tot diezelfde beschouwingen gekomen te zijn. 
Het eventueel ontstaan van banken schijnt bij 
hem niet zwaar te wegen, althans hieromtrent 
zegt h i j : «welnu! dan moeten de hoofden een 
weinig verlengd worden, hetgeen blijkt mogelijk 
te zijn uit de werken aan den Hoek van Holland" 
(waar n. b. nooit sprake van verlenging is geweest). 

Behalve dat de hoofden bij noodige verlenging 
niet een weinig, maar over eene groote uitge
strektheid verlengd moeten worden , om de ver
eischte diepte te bereiken, lost hij het bezwaar 
der opruiming van de dan ontstane zandbank 
eenvoudig op, door te zeggen, »dan herstelt de 
stroom van zelf wat bedorven is ." 

Ter vergadering merkt de heer Caland nog 
aan, dat naar zijn oordeel, gestaafd door de 
ondervinding in Belgische en Fransche zeehavens 
opgedaan, de stroom door het zeegat te zwak zal 
zijn voor uitschuring, doch vreest hier minder 
het ontstaan van zandbanken door het niet aan
wezig zijn van nabij gelegen riviermonden. 

De heer Blommendal blijft echter bij zijn eens 
geuite meening, dat er zich banken zullen vor
men voor elke opening op onze kust, onverschillig 
of die in de nabijheid van een riviermond l ig t , 
ja dan neen. 

De hierna volgende discussiën zijn hierin kor-
telijk saam te vatten, dat de heer Stieltjes eene 
afsluiting van het oostelijk IJ voor dc diephouding 
noodig acht, waarmede dc heeren Caland, Ortt 
en Stamkart zich geenszins vereenigen; daaren
boven ziet de heer Stieltjes meer bezwaar in het 
diep maken dan het diep houden vau het zeegat, 
en wordt tengevolge van de verschillende gevoe
lens door de commissie geene stellige uitspraak 
gedaan, maar alléén vermeld : .dat er minder 
bezwaar is tegen de diephouding van het zeegat 
zelf, maar dat dan de vraag nog blijft, of zich 
voor deu mond allengs geene banken zullen 
vormen. ( Wordt vervolgd.) 
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Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Voor eenige dagen werd in Posen eene belang
wekkende proef' genomen , in de machinefabriek 
van Mogelin, met den reddingstoestel van tioli-
bcrt. Men had daartoe eene kleine ruimte ge
nomen, welke luchtdicht was afgesloten en geene 
mogelijkheid tot brand kon doen ontstaan, waarin 
door vochtig brandend stroo voortdurend eenen 
sterken ondoorschijnenden rook werd ontwikkeld. 
In deze ruimte, waarin het onmogelijk was om 
zonder toestel te verblijven, begaven zich succes-
sivclijk eenige leden der reddingsvereeniging , 
allen van den toestel voorzien en hielden het van 
5 tot 10 minuten in den sterksten rook uit. 
Zelfs toen er in deze ruimte zwavel werd gebrand, 
was het mogelijk daarin te verblijven. Op de 
tentoonstelling, welke in het vorige jaar te Parijs 
is gehouden, werden met dezen toestel, in een huisje 
van de marinc-afdeeling aan de Seine, evenzoo 
belangrijke proeven genomen. Een lichte, lucht
dichte zak van grof linnen , ongeveer vier voet 
hoog, wordt door middel van twee banden op 
den rug gehangen ; twee gutta-percha-slangen 
gaan van. uit den zak naar een mondstuk. Dit 
mondstuk houdt men in deu mond, houdt met 
ccnen nijper den neus dicht en bindt voor de 
oogen een b r i l , die de oogen voor rook vrijwaart, 
doch het gezicht niet belemmert. De zak is, 
zooals van zelf spreekt, te voren met lucht gevuld; 
zoodat men slechts lucht uit den zak kau bekomen. 

Deze toestel is van groote waarde voor de ge
vallen dat er zich, in eene met rook gevulde 
ruimte nog mensehen bevinden, die reeds , door 
den rook, bedwelmd zijn en gevaar loopen te 
verbranden. 

De persoon, welke van dezen toestel voorzien is, 
zal in staat zijn overal in te komen eu de be
dwelmde pei'soncn weg te voeren. 

— Te llirschberg zal eene groote innchincn-
fabriek met gieterij en ketelmakerij worden op
gericht door den heer Hoffmann, die lid was dei-
Pruisische commissie voor de tentoonstelling te 
Parijs en den heer Starke, uitvinder eener ge
patenteerde stoommachine, die ten vorigen jare 
te Chemnitz werd opgesteld. 

De fabriek zal op zulk eene schaal worden op
gezet, dat aan alle aanvragen kan worden be
antwoord. 

— De opbouw van den Dom te Frankfort zal 
niet tegenvallen ; de benoemde deskundigen heb
ben, na een nauwkeurig onderzoek, verklaard, 
dat de oude muren kunnen blijven tlienen en dat 
de kosten van opbouw op 140,01)0 florijnen wor
den geschat, terwijl de ingekomen bijdragen reeds 
100,000 florijnen bedragen. 

— Het nijverheidspaleis, op de Champs Elisées 
te Parijs, is voor vijf jaren verhuurd aan de 
Fransche maatschappij tot veredeling van het paar
denras. De heer Dutrou, architect van het ge
bouw, zal de stallen zoo groot maken, dat in 
een of uiterlijk twee derzelven ruim vijfhonderd 
paarden kunnen gestald worden; de vereeniging 
heeft prijzen beschikbaar gesteld tot een bedrag 
van 00,000 franken. 

— De Fransche Regeering heeft, door het 
verdrag van 7 Mei 1802, de verplichting op zich 
genomen om voor het gedeelte van de tunnel 
door den Mont-Cenis, dat op Fransch grondge
bied l ig t , eene subsidie van 10 millioen franken 
te vei leenen, in geval dit werk in 2fi jaren was 
volvoerd, alsmede van eene premie van 500,000 
franken voor elk jaar vroegere oplevering en van 
000,000 franken voor elk jaar vroegere oplevering 
zoo de tunnel binnen 15 jaren gereed komt. 

Nu de ltaliaansche Regeering echten- de ver
plichting op zich heeft genomen om de tunnel, 
vóór het einde van 1871, voor het verkeer open 
te stellen, is dit verdrag gewijzigd geworden en 
zal Frankrijk reeds den 15 Juli 1808, 7 millioen 
franken betalen en verder elk jaar op den 15 
Juli eene som, berekend legen 3000 franken per 
strekkende e l , die in den loop van dat jaar is 
gereed gekomen. 

— In het land van Moselikatze iu Zuid-Afrika, 
op ongeveer 500 mijlen van l'otchefstrooin , zijn 
uitgestrekte goudvelden ontdekt. 

— Het provinciaal-Gouvernement te Antwer
pen heeft eene mededinging geopend voor een 
paleis van justitie te Antwerpen , waaraan zoo
wel inlandsi'hc- als vreemde architecten mogen 
deelnemen. 

De inzending moet voor 1 Juli 1808 geschie
den en de werken, waarvan de inzenders zich 

bekend maken, worden van de mededinging uit
gesloten. 

Dc bouwkosten mogen de som van 050,000 
franken niet overschrijden, terwijl alle ontwer
pen, waarvan de bouwsom, na ondersoek der 
begrooting, eene hoogere som tot het uitvoeren 
vordert, onherroepelijk zullen worden uitgesloten. 

Voor hel ontwerp, dat het meeste het pro
gramma nabij komt, is een prijs van 5000 fran
ken uitgeloofd, of zoo den vervaardiger den bouw. 
wordt opgedragen, zal 5",',, voor honorarium 
Wórden betaald. Zoo het geval zii h voordoet, 
dat er tweede- cn derde prijzen worden uitge
reikt, zullen die 3000 en 1000 franken bedra
gen. De ontwerpen, welke ceno.i prijs hebben 
behaald , blijven het eigendom van de provincie. 

De jury zal bestaan uit 7 leden, waarvan 4 
inlandsche of vreemde architecten. welke dooi
de bouwcommissie zullen worden benoemd. 

— Zondag 1.1. is iu bet stationsgebouw te 
Verviers des morgens |en acht ure hoven de 
wachtkamer der derde klasse brand ontstaan, 
die in kuiten lijd gebluscht werd, doch waarbij 
van de wachtkamers alleen de muren behouden 
zijn. lie schade voor den Staat wordt op 8000 
franken begroot, terwijl bovendien het meubilair 
geheel vernield werd. De portretten van de 
koninklijke familie ziju daarbij gered. 

I) 1 N N E \ I, A N I). 
' s -Gravenhage. Wij deelden in ons nommer 

van 8 Februari mede, dal commissarissen dor 
nieuwe of litteraire sociëteit i.ruige architecten 
hadden uitgenoodigd out vóór I .Maart j . l . plan
nen van verbouwing der bestaande lokalen in tc 
zenden. Aan die uitnoodiging is krachtens eene 
in dit blad voorkomende advertentie door inzen
ding van tien plannen voldaan. 

— Wij hadden ons, na lezing van het inge
zonden stuk van den heer J. (iüpferl, te Rotter
dam, (zie Opmerker blz. 35), gevleid met de 
toezending eeuei zaakkundige beantwoording dooi
den heer Julius Brönner op het schrijven van 
Dr. Th. van Doesburgh , in zake de patent-gas
branders , vereerd te worden. Tot heden zijn 
wij daarin teleurgesteld. 

M a a s t r i c h t . Uit de verslagen van den ge
meenteraad blijkt dat de Uaad voor als nog geen 
genoegen neemt met het aanbod van den minis
ter van Financiën tot. kosteloozen afstand en 
cgaliseering der vestinggroiideit , voor den aanleg 
van brecdc singels eu boulevards bcnoodigd. De 
Uaad is niet dien kosteloozen afstand niet tevre
den en verlangt ook de bestrating daarvan, 
waaruit wij vermeenen te mogen opmaken dat 
de behoefte aan uitbreiding zich niet doet gevoe
len. Ware dit het geval, dan zou het aanbod 
gretig zijn aangenomen. 

B r e d a . Woensdag den 41'" Maart j . I. waren 
in dc fabriek van de heeren De Bruyn Kops en 
Hacker, met de heeren Lieruur en Maas liees-
teranus .Vereenigd : burgemeester en wethouders 
van 's-Gravenhage mei eenige leden der commis
sie van fabricage en hun gemeente-architect, be
nevens zij , aan wie de uitvoering der gemeente
wei ken in de steden Amsterdam, Dordrecht en 
Delft geheel of gedeeltelijk is toevertrouwd; de 
ingenieur Stieltjes, eenige leden van het genees
kundig staaistoezigt etj andere belangstellenden , 
om aldaar iu oogenschouw le nemen de locomo
bile en vergaai-wagen voor faecale stollen, die 
bestemd zijn om, bij de toepassing van Lieinitr's 
stelsel, in de slad .Milaan le worden gebruikt. 
Men had daarbij in den grond geplaatst een ijzeren 
vergaarbak (dome), waarop de vier hoofdhuizen 
der ijzeren rioolleiding van een zeker stadskwar
tier zullen Uitmonden; benevens een gedeelte van 
een rioolleiding zelve om aan te wijzen hoe die 
h-iding moet worden aangelegd; vooral ook iu 
verband met de hul bebögen buizen, die in dc 
straten tusschen de regelmatig doorgaande leiding 
gelegd, moeten dienen om door waterafsluiting 
het opstijgen van stinkende gassen te voorkomen. 

De belangstellenden waren getuige vau het 
vullen van den vergaarbak , doordien die eerst 
luchtledig gemaakt, en toen iu verband gesteld 
werd met den beerput der fabriek, waarna de 
bak van dezen put werd afgesloten en waarop de 
vergaarwagen op zijne beurt werd luchtledig ge
maakt, waarop zien onmlddelijk de stollen , die 
in den vergaarbak aanwezig waren, iu den wagen 
ven-plaatsten. 

Hoewel het denkbeeld om een inhoud van put
ten met faecale BtOtTi li gevuld door het makeu 
van een vacuum in wagens of bakken over te 
storten niet nieuw is , en reeds op verschillende 
wijzen werd toegepast, zoo onderscheiden zich 

to h de aanwezige toestellen door beknoptheid en 
doelmatigheid. Zij zijn volledig, eenvoudig en 
vervaardigd met toepassing van de nieuwste vin
dingen, geheel voor het doel hunner bestemming, 
waarvan het type zelfs in het uiterlijk voorko
men te herkennen is. 

Een misgreep, bij de behandeling van een der 
kranen, deed een oveistorten plaats grijpen vau 
den ten boorde toegeviilden wagen in den stoom
ketel der locomobile. Wij vermelden i l i tnietoiu 
daardoor eene aanmerking le maken op het sa
menstel, maar omdat eenige der aanwezige niet 
technici meenden, dat dit meermalen zou plaats 
hébben , vooral wanneer bij nacht de leiding de
zer wcikfuigci: zou zijn toevertrouwd aan werk
lieden , wier handeling meestal slechts zeer ma
chinaal geschiedt, liet zal echter, en alle aan
wezige technici waren het daarover eens, zeer 
gemakkelijk zijn, op wat wijze ook, een indica-
teur aan te brengen, die de hoogte zal aan wijzen, 
waarop de vergaarwagen gevuld i s , eu waardoor 
zich dan het thans plaats gegrepene niet, dan zon
der groote onoplettendheid, zal kunnen herhalen. 

Hoewel wij de inrichting toejuichen van hel 
geen men tc Breda feu loon stelde, zoo mag 
daardoor echter nog niet worden aangenomen 
het bewijs voor het doelmatige van Liernur's 
stelsel in zijn gebeden omvang, onder alle om-
staudighedeu, of in elke gemeente. 

Veler roeping van hen, die de proeven heb
ben bijgewoond, zal hei zijn een oordeel uit te 
spreken over het stelsel iu zijne toepassing op 
gemeenten van ons vaderland. Wij wenschen 
dat oordeel niet vooruil te loopen, evenmin als 
wij de vraajr reeds willen beantwoorden Of in ons 
land de toepassit g op den landbouw, dat een 
integrerend deel van het stelsel uitmaakt , ingang 
zal vinden, noch ook in hoeverre de afvoer van 
het vele water, 'aan welks menigvuldig gebruik 
wij in onze Nederlandsehe huishouding zoo ge
woon zijn, de toepassing daarvan zal in deu weg 
staan of misschien to gelijkertijd daarvoor een 
afzonderlijk rioolstelsel zal vorderen. Wij ver
eenigen ons geheel met hetgeen die Burgemeester 
iler Uesiilenle den Heer Liernur toesprak ; lm wijl 
hij hem den dank der aanwezigen toebracht voor 
het bezichtigen van de toepassing van llit ge
deelte van zijne denkbeelden. Hij hoopte voor 
den lieer Liernur, dat het mocht blijken, dal 
zijn stelsel voor het wegruimen van faecale stof
fen, cn het bewaren daarvan voor den landbouw, 
naar het oordeel der technici uitvoerbaar mocht 
blijken in steden van grooten omvang eu daar
voor wenschelijk mocht geacht worden , dat als
dan de zaak , die de lieer Liernur zich beijverde 
voor te slaan, zeker tot groot nul zou verstrek
ken voor het algemeen en de Heer Liernur dan 
voorzeker ook grooten lol' en dank zou Ondervin
den in ons Vaderland, hetgeen hij hem van harte 
toewenschte. 

V e n l O . De ontmanteling dei vesting vordert 
goeil ; voor den nieuwen doorgang aan de Kcul-
sclie Poort in het verlengde van den straatweg 
naar Kahlenkircken zijn alle vestingwerken ter 
breedte van 40 el geamoveerd en zal weldra 
mét hel maken van den kunstweg begonnen wor
den. De gemeenteraad heeft zich met groote 
meerderheid van stemmen vereenigd met het 
denkbeeld tot het maken van twéé uitgangen aan 
de Gehlersche Poort, zooals dit door den Staat 
werd voorgesteld. Het meerendeel der vesting-
gronden tusschen genoemde poorten zal waar
schijnlijk door het statinusterrein voor de ont
worpen baan Parijs — Hamburg worden ingenomen 
en over den afstand dier gronden worden onder
handelingen gevoerd 

— De lYinsrh. til. ziet zich iu staat gestcdd 
het volgende voorlojpig programma mede te dee
len voor de. feestelijke viering van den 300jarigen 
gedenkdag van den slag bij Heiligerlee : 

lo. Donderdag, 21 M e i , Hemelvaartsdag, 
's avonds ontvangst van vreemdelingen met een 
concert bij llijkhiiisen , te Winschoten. 

2o. Vrijdag morgen , reveille met muziek , 
tocht van de gemaskerde cavalcade over lllijhaiu 
en Hellingwolde naar Wedde en terug naar Win
schoten, 's avonds groot concert van 'de liedertafel 
Gruuo in de Harmonie. 

3o. Zaterdag, redevoeringen bijdrage bij 'tleg-
gen van den eersten steen voor. 't monument, op 
dén heuvel te Heiligerlee j optocht door Scheérada, 
Midwolda, Ooslwold, Kiusterwold en Beerta naar 
Winschoten ; 's namiddags feestdiné en volksver
maken, 'savonds muziek en misschien Vuurwerken. 

iu. /omlag, godsd. herdenking in de kerken, 
's namiddags rijtnertje van vreemdelingen door de 
omstreken ; 's avonds afscheidsbijeenkomst. 

Er zijn 0 ontwerpen ingekomen voor het mo
nument, waaronder stukken van groote verdien
sten en een zeer fraai ontwerp, op een twintigste 
der grootte in gips gemodelleerd. Misschien zullen 
,|jc ontwerpen te Winschoten worden tentoonge
steld. Er zijn ontwerpen bij van groote kunst
waarde. 

De belangstellende jongelieden uil de omlig
gende gemeenten zullen worden uitgenoodigd deel 
tc nomen aan den gemaskerden optocht, zoodra 
Je samenstelling er van maar eenigszins is geor
ganiseerd. 

""MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AKDBEMNG ASISTKIIIIAM. 
In de vergadering van den li ' 1 "" Maart j . I. 

werd door den secretaris het jaarlijksch verslag 
uitgebracht; daaruit ont(eenen wij het volgende: 

liet ledental was vermeerderd; in Int bestuur 
was eenige verandering gekomen door do aftre
ding van drie leden. Er hadden 15 winter- en 
I zomervergadering plaats gehad, waarin verschil
lende kunstbeschouwingen van allerlei aard ge-
"cveu en onderscheidene onderwerpen, zoowel 
op practisch als theoretisch terrein behandeld 
werden. Verder wordt in het verslag gespro
ken van de ontvangen uitnoodigingen en ge
schenken, benevens over zaken vau verschillen
den aard. 

Hierna werdén de discussiën geopend , naar 
aanleiding van het rapport over hel plan tol 
uitbreiding der stad Amsterdam, door de daar
toe benoemde commissie, beslaande ui l de hee
ren J. II. Leliman, Job. Ililinan, P. .1. II Cuy-
pers, .1. Siuil en N . Redeker llie-doni, de eer
ste als voorzilter eu de laatste als secretaris. 
(Het rapport was door den secretaris in de vo
rige vergadering uitgebracht). Na langdurige bo

ekingen , werden de zes door de commissie 
„ s t e l d e punten, achtereenvolgens iu behandeling 
gebracht en ten slolte, naar aanleiding van do 
laatste vraag, bet besluit genomen, om het rapport 
niet op te zenden aau den gemeenteraad , maar 
der Redactie van de 'Bouwkundige Bijdragen" Oe 
verzoeken , het in een der eerstvolgende stukken 
op te nemeq. 

Die voorzitter brengt hierop zij.il dank aan de 
commissie en bijzonder den voorzitter en secre
taris voor hunnen arbeid aan liet stuk besteed, 
en stelt vervolgens voor baar te de-chargecrou, 
waartoe ele vergadering besluit. 

De In-er Leliman laat nog verschillende pros
pectussen, prijscouranten , enz., op het bouwvak 
betrekking hebbende, circuleoren, benevens een 
bestek van liet le bouwen gasthuis te Utrecht , 
liet verslag der i oiiuuissie voor bet Ontwerp Huët, 
om de Noordzee vóór Amsterdam te brengen , en 
meer andere. 

De voolzitter sluit vervolgens de vergadering. 

Bpri 

I N G E Z O N D E N . 

Waarde Redacteur! 
De huishoudelijke commissie van het nationale 

monument is tot nog toe niet erg gelukkig iu 
haar streven om ele vaan der nationale kunst hoog 
o'p te hellen: ten tweede male loch beproefde zij 
het om Niedi'rlaiiilseehe beeldhouwers te lokken tot 
het maken der bas-reliefs op het voetstuk, maar 
beide malen ontving zij een zeer beleefd, doch 
bepaald afwijzend antwoord. Dal dunkt mij is 
loei tinoeiligenel voor die- commissie; des bi 
eervoller echter, waarde lezer, is heet voor einze-
mannén in de plastische kunst. Wie toch, met 
roem beladen, zal zich verlagen om onder deu 
schijn van nationale bescherming eene betrekkelijke 
kleinigheid aan bet voetstuk te verrichten als 
alle hoofdzaken zijn toevertrouwd aan een Belgisch 
artist, gekozen dooreen goud- en zilversmid, aan 
wien men maar niet het meesterschap wil toe 
kennen"? Wat een jalousie de- mét ier ; zoo iets 
begrijpt Jaquet zeker niet : dat is niet i-osiuopu-
litise-h , dat doen die morrende Nederlanders alléén ! 
Maar weet men dan niet dal Inel beeldhouwwerk, 
of liever het boetseren der groote beelden • • ii 
groepen , aan den heer Jaquet nieet alléén is toe
vertrouwd, omdat hij als altist hoog staat aange
schreven , maar ook, omdat hij Nederlander is 
wn geboorte ('), geboren nog vóór liet jaar 1830 
te Antwerpen, een man die bet uiet helpen kon 
dat hij niet met Van Speijk iu de. lucht is ge
vlogen of door Chassé een kogel heeft ontvangen, 
toevallig Belg is geworden en tul nu toe ook is 

(*) H i t programma hij elee opening vau lietcoucour.s ge
publiceerd luidde : „ullcéu Nederlamlsiehe. of iu .Nederland 
gevestigde kunstenaars mogen in dezen Xationalcn wedstrijel 
mededingen." 

gebleven louter uit vaderlandsliefde. . . . en zou 
men dan nu zoon Nederlander uit het Zuiden 
niet boven een uit het koele Noorden van het 
jaar I80N verkiezen die, hoewel welligt door 
roemrijke daden gebleken , door grooter lauweren 
gekiansd, dergelijke antecedenten niet heeft, maar 
alléén heet burgerschap van het Noorden bezit'/ 

Ne'ieii voorzeker, waardie lezers , wantrouwen we 
toch die- schitterende namen der huishoudelijke 
Commissie niet, die' uit echten trouw en eerlijkheid, 
zonder aanzien des persoons, geleid door zuivere 
liefde voor de kunst, het talent zelfs ten offer 
brengen vau een door dunlenden gelauwerd kun
stenaar eu uok dat deer Noorel-Nederlanelschc beeld
houwers om , op het advies van tien goud- en 
zilversmid Van Kempen , door Juijuct te zeggen : 
gij koele mannen van het Noorden , ziet de kunst 
uwer broeders uil het Zuiden , zijl nationaal vooral ! 

Maar er is nog iets, en dat wel niet het minst. 
Jaquet is bovenal een man van zijn tijd, diee in 
de eerste plaats elee vraag stelt, de beste kunst 
te leveren voor het minste gelei en iu den kort-
stcn tijd! Voor een bagatel vau 30,000 franken 
(dit, is eeen bericht uit België) krijgen we uu alles 
op dezelfde schaal en binneen 17 maanden, waar
voor de erkend solidee mannen vau Noord-Neder
land /40,000 vragen een den termijn op drie jai en 
stellen. Kunt ge zeeo iets begrijpen beeldhouwers, 
dut noem ik toch sterk ! Maar e'-cne vraag slechts 
aan u , gelooft ge dat, kan Jaquet dat alléén 
doen l Voor zeeo ver ik van verschillende zijehen 
heb vernomen, bepaald neen ! en daarom vrees 
ik dan ook dat we eeiene fabricatie zullen ontvan
gen van Jaquet, door de hand van eeu aantal 
Belgische jongens, leerlingen van den .grooten man 
uit het Zuiden , die fabriekmatig arbeidende , ons 
een specimen zullen geveen van een gefabriceerd 
monument, goedgekeurd eu in kopeer gebracht 
door deen fabrikant .1. II. van Kempen, te 's-Hagte. 

Voor ditmaal basta, waarde'Redacteur; zooelra 
ik weder wat verneem, zal ik het je trouw ver
tellen , dat beloof ik je. 

's-llagc, 12 Maart 1808. II. I'. VOGEL. 

Mijnheer dc Redacteur! 
Door uwe Hommers :t cu 4 van dit jaar, is ter kennis 

vau elee beeoel'euuars elel- bouwkunst ele prijsvraag gebracht, 
bctredcnelc het nationale monument te liciligeerlec. De inhoud 
ile/er prijsvraag is zoo beknopt mugelijk, de bouwsom vuor 
liet monument ee ƒ7000 , zoo zuiuig als denkbaar, de tijd tot 
be-aletwuureliug gesteld van medio Jaeieial'i tut primo .Maart, 
dus zes weken, zoo kort als liet maar kau , eu de prijs van 
ƒ löo vuur deu bekroonden zeer tuttel, til ley ziju bckrooud 
uutwerp zal tlitvoereu, is uiet gemeld. 

Hij al eleze; bepalingen, elie zeer gewis en alweer erg ge
noeg niet vau eleskuudigcu ziju uitgegaan , liaetdeu wij ver* 
waelit, dat er zeer weinige liefhebbers zich ais medediugers 
zouden hebben aangemeld , eu teeele luzell wij iu het week
blad vuu Wiiisiehotcn, dat er tteyetitirit ontwerpen waren 
ingekomen. Hij dat bericht was de verzekering gevoegd, elaL 
er zeer fraaie eu zelfs een zeer fraai model waren toegezon
den, ee-ne verzekering, die vóór de beoureleeling, volstrekt 
uiet te pas kwam. 

Wij ui-men de vrijheid de mededingers bijtijds te wijzen 
op eeu puar punten, die ons iu dezee zaak verre van geeed 
vuorkomeu. 

Vooreerst de hij het kortte programma vastgestelde bouw
som van ƒ70110, eu eeue ve-rklaring der siibeeouiaBssie alhier, 
dezer dageu aau de liuizeu bezui'gd. 

Daarin lezeu wij U-ttt-rJijk het iiavulgemlc: „De wijze van 
uitvoering is llog uiet ten vuile vastgesteld. De commissie 
(te Groningen) stelt zich voor den grond, waarop hettegcu-
wourilige geeelenkteekeu staat, aau te koopeli, eu wel iu 100-
daieige uitgestrektheid, elat e-cn vrijee toegang tot het monu
ment zal worden verzekerd. Wat liet gedenkteeken zelf be--
trt-ft, vvcuscht ele commissie zieeh hure beslissing VOOf te 
behouden , t"telut zij eenigszins volleelig ele: mate van onder-
steuuiug, bluer teu de-el gevallen, zal kuuueu beourdeeleu." 

lat liiiettruiin eteze hare verklaring schrijft ele commissie 
te Groningen eeeie prijsvraag uit, daarbij vaststelleude dat 
ele: buiivvkustcu de- sum van J 7" t MJ eeiet inugeu eiverse-hrijde-n. 

liet schijnt mij zeeu toee, dat ook bij eleeze prijsllitschi'ijviug 
zeer vreemd lllt-t ele iuzclleleTs zeel worelell gehandeld. 

Wel beeft elee commissie he-t plan, elit iiieeuument niet eeue 
iu ons tam! eu tot tiier ougekeeude spoed te doen verrijzen , 
iuuigi-zieu lusst-he-u 1 Maart en Mei, de bceeurileeliug inuet 
zijn alge-luupen , om up iliollluatsteu datum, deu eersten steeu 
veen he-t te stiehte-n uatieeliaell kiinslgcwruieht vau ƒ 7 0 0 0 te 
knullen heggen , maar Imastigc speied is zeldeu goed. 

Wij li-ell'eu tot uus leedwezen, reeds un eeue: tcgeustrydig-
beid in ele' haudeliiige-ii eler e-oinmissie- aau , up welke wij de 
aa lilaeetet vau de iieyenlirit iuze-ieders, vestigen. 

In de tweede plaats vragen vv.j der nommhuiu: zult gij de 
teekenlugeu (want leiuileellen vwi-eleu uiet gevraagd e-u zijn 
eins buite-u ellen vvedstrijdj zelf lee'uurdee-leu , old art-ee eeuige 
buuwkiuiiligeu uitiluoiligen , zult gij ileu be-ki'uullde het ulo* 
nament laten maken, of de nüvoenng aan een rader opdro
gen ; zult gij ge-en prctuieu tocke-uueu , zult gij handelen , 
zooids bij iiutioualee kunstwedstrijden hoogst weuselielyk is? 
Ku einde-lijk zult gij u boliden b;j de buuvvsum of BJetr 

Dueeh tloe den uilslag van deze prijsuitse'hl'ijvillg uok zij , 
wij vertrouwen dat de eoucnrreiitea eu vourul ele /nW-mede-
dinge-i*s eeu e,ug iu 't zeil zulleu huilden, eu dat de com
missie zelfs de geduchte vau uurei-litvaardigheid zal weten 
te verijeleleu, duur zich slipt aau de voorwaarden der prijs
vraag te houden. Zij behoort ie-elere mededinger uit te -lui 
ten, die zie-h niet stiptclyk aaee de prijsvraag heeft gelluudeu 
Uoch uaei hare vuui'waardi'U, die ele heilige wet is. Alulers 
Vreezen wij vuur allerlei uuunugcuaauihcdeu , die de plauneli 
der commissie Wii eeells sterk zouden kunnen beiiudi-ele-n. 

De sehr.jver deze-s, die altijd veel belaug iu deu goeden 
atloop vau prijsvragen stelt, verwueht van de loyautci' der 
tirouiuger commissie, dat zy zieh door desbevoegdeu zal 

deeen voorlichten, cu hun rapport iu ziju geheel alge-meen 
biekeuel zal maken, maar hij vcrwaieht ook vau de inceic-
eliligeree elat zij van de Oommistic stipt zullen e-ischcu, de 
nakoming der voorwaard en, waarop zij hebben raeilegedoft. 
gen naar eene prijsvraag, die eigi-utlijk wegens zijne ge 
breken onbeantwoord bad moeten blijvi-u. N . 

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

Verschillende stukken , tar plaatsing ingebon
den i zullen worden opgenomen, als <l>' beschik
bare ruimte <lit toelaat. 

Aanbestedingen. 
A a u k o i u l i , , : 

.11 uu n tl UK , l i l Mauri. 
\H II.me , teu I I ' , lire, auil liet gobotlW V.il) liet pnn. 

bestuur i het uitvoeren vnu eeniege verkxautuhedea M U de 
<leleii>ivt' iiiuiulittiesliii/.eu in de liiiitreilijkeii boven A jureii 
provincie Zoid-Hoilaiid. 

\m ei«i«I.»in, ten 12 ure, UJI Int raudhafi: het bouweu 
vim Bene openbnre urmeii-sehool ruit lokaal vuor de gyniuart-
tit k en eeue ouilenvijzersvvuiiiiig, iu de Laurierstraat, buuit 
F F , o|i liet terrein van het te sloonen gedeelte vau het mi
litair-logement. 

l i c i i ln i , ten 12 ure, op liet raadhuis: lo. bet vergrooteu 
vau eeu seho; dl oraal, op de Hreêstraat hij de Frnusehe 
kerk, met aaulx hooivnde Werkeu: '.'o. liet oiuliifhoudun \au 
Onderscheidene werken , hehoorende lot de liaurlemselu 
trekvaart. 

mtuwémg, 17 H u u r t . 
V orde II , ten 12 ure, ter geuieeut'-seeretarie: I. Ilel 

afbreken eu volgens bestek herbouwen tier hoofdoiulerwtj-
/.erswoiiiiij. in het dorp \ orden ; eu 2. Met icedeeii-lijk af
breken eu volgens bestek herbouwen en vergrooteu der sehool 
te Linde mider Voi'deu. 

V r l e i e m e e n » ten 2 ure, in bet logement tan L. ter 
lirake : het bouwen vuu eeue kerk met toren eu pastorij 
voor liet It. K. l'uroehiaal K er bestuur te \ 'ruumshooji, ge
meente deu I tuin. 

Uoni-il . iK . I * lli iurf. 
II red n , ten tO ure, iu de (iotldeii leeuw: het doen \au 

eeuige vernieuwingen aau de gebouwen eu getimmerten van 
tien bouwhoeven , ouder DiuteJoord, in twee perceelen. 

Ihniilci'duff . Hf tl i iurl . 
Zulplaeii, (eu I I ure, bij C. L. lieek inde k r o m ; het 

belangrijk vergrooteu en restaureren van het Sint Elisabeth 
gestieht aldaar. 

'a Huge , ten I I ' .2 ure, aau het prov. bestunr: l u i maken 
van deu Itiugdijk langs den Noord- eu Zuid westelijken oever 
der ria^seu over de landen, gelegen langs den binuenvuit 
der Liuker-ltottekade, iu de Gemeente Hillegersberi;. Iu 
drie perceeleu en vervolgeus iu massa. 

V rijd UK , 20 Maart. 
Middelhui;;, ten 10 ure, aau Int prov. bestuur: liet 

houwen van eeue Mluiswaiditerswouing met bijbehoorende 
schuur in de watering Seherpenisse , bchoorende tot de wer
ken dei' Culaniiteuse polder.» vau Zeeland, niet de leveriu. 
vau al de daartoe noodige bouwstoffen eu arln idsluoneu. 

Maandag. 2'J Maart. 
i-iii ilreelil . t 'u 12 ure, teu raadliui/e: het makeu van 

eeu loopbrug . iu plaats van tie iu het vorig.' jaar geauio-
veerde Wijnbrug. 

' a H a g t t ten I ure, op bet raadhuis: bef bouwen \:iu 
een lokaal bij het schoolgebouw ju de Lombardstraat. 

IliiiMdufï. 24 Maart. 
\s Vage , aau Int departement vau marine: het bouwen 

van eeue Liehtwaeliteiswoiiing aau deu boek van de kwak, 
hewe»teu I leJlevoetsluis, alles met den aankleve van dien. 

\ ' luurdliigtii. t in 12 ure, iu bet rechthuis: het bou
weu van de uoudigc inrichtingen voor bef te stichten stoom 
gemaal voor den llolierhockschcu eu Zuutcvcciischcii polder. 

llondiTduK. 2tt Maart. 
He l l i i n r l , over het dorp Ouderkerk a/d Amstct , ten 12 

ure, iu tic herberg Paanleuburg: lo. het uitvoeren van ver
nieuwingen aau, alsmede bet driejarig onderhoud vau de 
beide molens der Uoleiub'eehter en Hiülewijkcr Drooginakenj-
polders; 2o, het vijfjarig onderhoud der Hu iteii waters kade. 

AniMtfrd . in i , „iu het Vosje": het maken vau eeu fort 
iu deu Laander eu West-Bijleuierpolder bij den 1 tij lm er mee r-
ringdijk. 

Uriel , ten 2 ure, bij deu kastelein J . 11. (Jruentjes: 
bet bouweu der geheide fuudeenug en iiietselwerkeu tot 
pei Is hoogte voor eeue kerk met toren, 

Haarlem, teu 2 ' , ure, aau bet prov. bestuur: het uit
voeren van eenige vernieuwingen eu herstelliugeu aan eu 
het tot 1 Januari L871 onderhouden van het pun-eel, buurt 
C , li°. l'J.'W, op de Hotel-markt te Haarlem, hehoorcude 
tot het Vereenigd Huis vau arrest en provoost aldaar. 

Maandag. 30 Maart. 
/ u t plien . teu 2 ure, iu de nieuwe sociëteit: bet bouwen 

vau drie heereuhui/eii. 
Donderdag , 2 i n r i l . 

*m llage. teu 12 ure, aau het miuisterie vau binueul. 
xakeU: het vervaardigen , h veren eu opstellen van twee stuks 
waterkranen. 

' M i l a g e , l u 12 ur>-, aau bet ministerie van binueul, 
zaken: het vervaardigen, leveren eu opstellen op de stapel
plaats hij Dordrecht van eeu plaatijzeren bak. 

Ilundeidag . 1» \ | i r i l . 
'H llage , teu 12 ure , aan het ministerie vuu binueul. 

zaken; het bouweu eeuer steenen llitwaterilig-duis bewesten 
Vlissingen met eenige daarbij beliooreude Werken. 

's llage. ten 12 ure, aau liet ministerie van biuneiil. 
zaken : bet maken van eeu gedeelte spoorweg in de gemreute 
Dubbeldam, teu behoeve vau dc overbrugging van het l lo l -
kildsch Diep bij Moerdijk. 

'» llage, ten 12 ure, aan het ministerie vau binueul. 
zaken: het maken van een gedeelte spoorweg in de gemeente 
Zevenbergen eu Zwaluwe , ten behoeve vau dc overbrugging 
vau het llotlaudsch Diep hij Moerdijk. 

Ilonderdag , Itt Apri l . 
'ullage, tell 12 ure, aau het ministerie vau biliuelil. 

zakeu : liet kepen , vlakken eu kreosotereu vau yö,U00 gret-
ueu dwarsligger» eu bet leveren vau 1.25U,UuU Ned. puudi u 
kr.'osuototic, iu twee perceeleu. 

A f l o o p v a u a a n b e s t e d i n g e n . 
'H llage , Maart: lot bouwen \au eeu gebouw , bet 

leggen VHU eeu zijspoor, eu het uiukeu vau eeuige verdere 
werkeu, voor etu Haite te lilerik, teu behoeve vau deu 
spoorweg vau Maastricht uaar Helmond. Daarvoor waren y 
billetteu van iuseUrtjviug ingekomen, en was de minste iu^cbrg 
viuj die vuu den beer jT Hiliun, te ttrave, voor /49Vü. 
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' • H » g e , • Maart: het verhreeden der brug aan dc Aach
en Vuilnisataal, met andere daartoe behoorende werken; 
daarvoor waren 8 billettcn van inschrijving ingekomen, en 
was de minste inschrijving die van den heer C. de Groot, 
te dezer stede, voor ƒ2393 . Vervolgens werd aanbesteed: 
het maken van eeu bepuind voetpad langs deu weg naar het 
Badhuis tc Scheveniugen; ook daarvoor waren slechts 3 bil
lettcn van inschrijving ingekomen, eu was de minste inschrij
ving weder van denzelfdcu heer de Groot, voor ƒ 2746. 

'• H « f e , 10 Maart, voor dc directie der mnriuete Am
sterdam : de levering van 1. Eiken balken, 2. Greencu balk-
deelen, 3. Greeuen nbbeu, 4. Vuren deelen, B. Deuuen deelen, 
6. Dennen schrooten, 7. Azijuhout Pokhout, 8. Gemaakt ijzer
werk, 9. Scheepssmcderijeu , 10. Koper in bladen, 11. Kopcrcu 
spijkers, 12. T i n , 13. Bl ik , 14. laud, 15.Zink, 16. Uzerkra-
merijen, 17. Gereedschappen, 18. Verwwaren , 19. Loodwit, 
20. Zinkvcrw, 21. Lijnolie, 22. Halfwit glas, 23. Lucht-
poorten en lichtkokers, 24. Liclitghrzen , 25. Stoei, 26. kalk, 
cement, schelpen, 27. Moscovitische teer, 28. Stokholmschc 
teer, 29. Baanlurf, 30. Gewone turf, SI. Laken, 32. Garen, 
33. Duigeu en bodemstukken , 34. Houten koepels, 35. Koiu-
maliegocderen, 36. Huideu of leder, 37 Keuzei, 38. Koet, 
39. Borstelwerk, 40. Papier, 41. Ijzerwerk tot knrtetsbusseu, 
42. Haardoeu eu koord. cn 43. .Saai. De minste inschrijvers 
waren: Perceel no. 1, Klaasscii voor ƒ46,960: No. 2, C. A. 
Cost ƒ 1 4 3 0 ; No. 8, dezelfde f 1264,50, No. 4 , Eindhoven 
ƒ1077,50; No. 5. dezcllde ƒ796 ,25 . No. 6, O. A. Cost 
ƒ 3 7 0 ; No. 7, Plnisier eu Zu. ƒ2037,50; No. 8, van der 
Meuleu J 1522,24; No. 9 , Berger eu Jonkers ƒ 1590; No. 
10, van Houten eu Zu. ƒ5817,30; No. 11 , Siiuóns cu Stuwe 

ƒ564,30; No. 12, vau deu Berg /" II 1,58 de 100 ponden; 
No. 13, Eitjer eu Co. ƒ1124,50; No. 14, Hompcra cu Zn . ; 
ƒ3198,25; No. 15, L. J . Enthoven & Co. ƒ 19,403,95; No. 
16, P. Kempe ƒ 1862,02; No. 17, Stokvis ƒ 2786,74; No. 18, 
A. J . Kopp ƒ2973,12 1/ . , ; No. 19, Ooster ƒ 26,65 de 100 
ponden; No. 20, Ü..T. Entlioven ƒ 3628,97'/j, No. 21, Zwang 
eu vau Heyuingen J 40,68 de 100 ponden; No. 22, l'landcr 
ƒ 1 0 8 5 ; No. 23, P. H . van Hengel ƒ2574,60; No. 24, Kleu
mer ƒ 399. Voor No. 25 en 26 waren geen inschrijvingen 
iugekomen; No. 27, de wed. G. Hoofd en Zoon ƒ137,961/, 
het last; No. 28, de Court a ƒ125,28 het last; No. 29, 
Bouwmcijcr ii 60 Cents per ton; No. 30, Kcrkliug en Wcy-
man a 29% Cent lier ton; No. 31, Sclieltema Jz. ƒ 5 6 0 ; 
No. 32, de Goudsclic machinale spinnerij ƒ989,40; No, 33, 
de Gebr. de Langen ƒ 2 6 6 5 ; No. 34, Wijntjens ƒ 1 0 4 9 ; 
No. 35, van der Meiden ƒ4030,87; No. 36, Buitenweg 
ƒ 5 8 4 ; No. 37, Doppen Zoon ƒ47,78 de 100 ponden; No. 38, 
Harterop cn Giftjes beiden ƒ 1 1 1 3 ; No. 89, Zevenboom 

ƒ5373 ,08 ; No. 40, v. Gelder en Zn. ƒ1464 ,15 ; No. 41, 
Zimmerman ƒ 1400; No. 42, Fokker eu Zoon ƒ737 ; No. 43, 
M . van Weven ƒ620 . 

Warmer, 10 Maart: het bouwen eener R. C. kerk cn 
toren. Ingekomen 11 iuschrijvingsbilletten, waarvan de 
hoogste inschrijver was D. Spoor, tc Znpe, voor ƒ 88,500, 
terwyl het werk is toegewezen aan P. Hazenberg, te Krom
menie, voor ƒ29,500. 

Arnhem, 11 Maart: 1°. het leveren en leggen van escau
zijnsche baudstukken. Daarvoor waren ingekomen 7 billetten. 
De minste inschrijven waren de heeren Swaan en Hasselbacli 
voor ƒ 4 , 4 9 de str. el, cn dc hoogste A . A. Flipse voor ƒ 8 , — ; 
2°. verbouwingen eu herstellingen aan Musis Sacrum; van de 
9 ingekomen iuschrijvingsbUlctten was dc minste inschrij
ver de heer A. A. Flipse, voor ƒ 12,673.90 eu de hoogste H . 
Heuvels ~ •• •" ~ 
houden. 

voor ƒ 19,700. Beide perceelen zijn iu beraad ge-

Advertentiëo. 
Sjof Commissarissen der N i e u w e o f L i t t e 

r a i r e S o c i ë t e i t op het Plein te 's Oravenhage 
maken den belanghebbenden bekend, dat bij hen 
tien Ontwerpen zijn ingekomen voor den bouw 
van nieuwe Societeits-Iocalen, als : 

twéé met het motto: «De kunst is lang, het 
leven kort ;" 

één met: »Le parfait est l ' i l lus ion;" 
één met het teeken O.; 
één met: »Ein schemes Bauwerk muss in seinen 

Formen wahr und wohlgefallig, in seiner Con
struction gut sein;" 

twéé zonder motto, maar gemerkt A. en B. 
één met: »Tot nut en genoegen;" 
één met: »E plucibus unum." 
één met: »Denk aan de plaats, 

Schaad d' eenheid niet, 
Groot is de maat van 
'tGeen ge om U ziet." 

O P E N B A R E 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schie

dam, zijn voornemens op Zaturdag den 28 Maart 
1868, des middags ten 12 ure, ten Raadhuize 
aldaar, in het openbaar aan te besteden: 

H e t b o u w e n der H O O G E R E B U R G E R 
S C H O O L , op d e n t u i n g r o n d v a n d e n 
B u r g t v a n Matenesse a ldaa r . 

Bestek en Voorwaarden van Aanbesteding zullen 
ter inzage liggen op de STADS TIMMERWERF ; 
terwijl op de GEMEENTE SECRETARIE, tegen 
betaling, verkrijgbaar zijn gesteld: het Bestek 
a ƒ 0,50 en Afdrukken der Planteekeningen a ƒ0 
het Stel. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den 
Gemeente Architect, den heer M. VAN E R K E L . 

Schiedam, den 10 Maart 1808. 
• Buiyemfester en Wethouders voornoemd , 

yyAN DIJK VAN MATENESSE. 
De Secretaris, 

A. W. MULDER. 

A A N B E S T E D I N G . 
HET R. K. PAROCHIAAL ARMBESTUUR T l 

ZUTPHEN zal op Donderdag den 19 Maart a. s., 
des voormiddags om elf uur, bij C. L. BECK in 
(te Kroon aldaar, aanbesteden: 

H e t be langr i jk ve rg roo t en e n res taure ren 
v a n - e n het b o u w e n v a n eene K A P E L 
bi j he t S t . E l i zabe thges t i ch t . 

Inlichtingen geeft de Architect II. .1. WENNE
K E R S , ontwerpei' van het | l a n , dat op voor
noemd gesticht ter inzage ligt; verder de be
stekken op de plaats der aanbesteding cn te 
Arnhem in de Harmonie. 

A A N B E S T E D I N G . 
DE BIJRGE.MEKSTER K . \ WETHOUDERS VAN 

DORDRECHT, brengen bij deze Ier kennisse van de 
belanghebbenden, dat op Maandag den 2.1 Maart 
aanstaande, des middags ten twaalf ure, ten 
Raadhuize der Gemeente, zal plaats hebben de 
aanbesteding van : 

H e t M A K E N v a n een L O O P B R U G , 
i n p laa ts v a n de i n het vo r ige j aa r 
geamoveerde W i j n b r u g , waa r toe , 
beha lve de M E T S E L - e n T I M M E R 
W E R K E N , z u l l e n benood igd z i j n : 
8 I J Z E R E N L E G G E R S , ieder ter 
lengte v a n 12 e l l e n e n hoogte v a n 
m i n s t e n s 0,36 e l , u i t P L A A T - en 
H O E K I J Z E R S te z a m e n ges t e ld , 
I J Z E R E N L E U N I N G E N enz. 

Het bestek zal ter lezing liggen op de Secre
tarie en het Bureau der Gemeentewerken, na 
den 9 dezer, terwijl de aanwijzing iu loco zal 
gedaan worden , op Vrijdag den 20 Maart, des 
voormiddags ten elf ure. 

De Bestekken zijn ter Secretarie verkrijgbaar 
tegen betaling van 50 Cents. 

Dordrecht, den 4 Maart 1808. 
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 

Dc Secretaris, De Burgemeester, 
P. VAN DEN BRANDELER. DE RAADT. 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente Leeuwarden hebben het voornemen , op 
Woensdag den 25 Maart e. k., in het Gemeentehuis 
aldaar , des voormiddags ten 11 ' / 2 ure, publiek 
aan te besteden. 

a. he t D E M P E N der G r a c h t v a n het 
noord-oos te ind v a n het kadas t ra le 
pe rcee l sect ie C . N o . 210 a f to t he t 
w e s t e i n d v a n de Oldehoofs te r W a t e r 
p o o r t , o v e r de lengte v a n p. m . 3 6 7 e l ; 

b. he t M A K E N v a n p. m . 537 e l R i o o l ; 
c. i d e m v a n 4 0 gemetselde K o l k e n m e t 

i jzeren dekse l s ; 
d. i d e m v a n 6 groote Z i n k p u t t e n ; 
e. i d e m van 315 e l gemetselde W a t e r 

bu i s e n v a n 6 P u t t e n v o o r de brand-
b l u » s e h i n g ; 

ƒ . i d e m v a n 256b v i e r k a n t e e l B e s t r a t i n g 
enz . ; a l les i n é é n percee l . 

Het bestek en inlichtingen zijn te bekomen bij 
den Gemeente-Architect, op eiken werkdag, van 
's morgens 9 uur tot 's avonds 6 uur , terwijl de 
inschrijving-billetten uiterlijk op Dingsdag den 
24 Maart e. k., des avonds ten 7 uur, moeten 
zijn ingeleverd ter Secretarie der Gemeente. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
DIRK ZEPER. 

Leeuwarden, De Secretaris , DE SWART. 
den 9 Maart 1868. 

AANBESTEDING. 
Het B. C. Parochiaal Kerkbestuur te DRIEL 

bij ARNHEM , zal op Donderdag den 20 Maart a s., 
des namiddags om 2 uur, bij den kastelein J. II. 
GRUENTJES aldaar, aanbesteden : 

H e t b o u w e n der G E H E I D E F U N D E E 
R I N G en M E T S E L W E R K E N to t pe i l s -
hoog te , v o o r eene K E R K met T O R E N . 

Het project zal 14 dagen vóór de besteding 
ter inzage liggen bij genoemden Kastelein; de 
architect II. J. W E N N E K E R S , ontwei per van het 
plan, geeft inlichtingen; de bestekken liggen ter 
lezing; te Driel bij J. MIENTJES, te Arnhem 
in de HARMONIE, te Nijmegen bij MEURS, te 
Huisscn bij J. PETERS, tc Zutphe. bij C. L . 
BECK in de Kroon , en zijn ii ƒ 1.00 le beko
men bij den Boekhandelaar J. A. WILLEMSEN 
tc Zutphen. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK V A N DE HEEREN 

n i J C H K I t l l O F F c n X o i i f n t e B i e b r i c h . 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften , waarvan bij deu ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen 
dan de beste Engelsche soorten , wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper 
en is steeds verkrijgbaar bij den lloold-Agent voor 
Nederland le Rotterdam, 

J A N V A N DER T » 0 T -

RI N O - O V E N 
VAN 

FEIEDR. HOFFMANI. 
K O N I N K L I J K G E O C T R O I J B K R D . 

Bekroond met den (irooten Prijs. 
Werelilleiilooiislclliiig le Parijs 1867. 

Uitsluitende Agenten en Constructeurs 

P I E T E R S E N & C ü e 

V l a m i n g s t r a a t , 's Oravenhage . 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

Bekroond met verscheidene Medai l les . 

Bonwknndige voorwerpen van gegoten 
getrokken, geperst en gedreven 

Zink als: 
Z i n k e n R a m e n voor K e r k e n en andere G e 

b o u w e n , naar iedere teekening. 

Z i n k e n R a a m r o e d e n iu alle P r o f l l l e n 
O r n a m e n t e n hiervan naar iedere teekening. ' 

Z i n k e n l i j s ten , G o t e n , D a k v e n s t e r s 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 , L u c h t k a p -
p e n , enz. 

Z i n k e n O r n a m e n t e n als. C o n s o l e n V a 
z e n , B a l u s t r a d e n , W i n d w i j z e r s , S p i t s e n 
R o z e t t e n , P a a r d e n k o p p e n , H j s t v e r s i e r i n -
g e n , enz. enz. 

WUKIHAIV, «auit lTZF.v * RODENHUI!'. 

B E C K E R & B U D D I N G H 

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 WATERSTAAT, DE GENIE,DEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE 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. 

A Vendre deux Machines ii vapeur verti
c a l s , de la force de 0 et 8chevaux, avec chau-
dière et tous les maneges; unc Chaudière tubu-
laire de 15 chevaux avcc sa cheminée ; Tours a 
lileter; un trés fort tour en l'air et Alésoir au 
complet; Cabestans, Cries et Moufles; Outils de 
forge avec enclumes; Outils d'ajusteurs et de tour-
ncurs; Etaux; line giande quantité de Modèles , 
tels que 300 engrenages, 150 poulies et autres; 
Banc a fbrer les canons et Machines a rayer lts 
canons. 

s'Adresser au bureau du Journal tl'Opmerker" 
par lettres alfranchies sous les initiales R. 

nhem bij D. A. THIEME.—Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

— T ' - > >; .•••: ' i 

Derde jaargang. N°. 12 

Verschijnt rerefeld iedere» laltrdir bij 
II. A. THIEME te Arnhem. 

Prijs p" 3 liia.iodeD frisco p. p. ƒ 1.65. 

21 Maart 1868. 

lei abimtrl lick tur eei jmfiif. 
idrerleiliéi losten ƒ -.10 per ger.Dto rc(«l 

M ƒ-.15 'oor !(|cl M eel V . 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IN&ENIEÏÏRS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 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 T N J D T J G z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. H. LELIMAN, H. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EI8INGA, H. P. VOGEL. 

DE NOORDZEE VOOR AMSTERDAM. 

(Vervolg en slot van pag. 41.) 

Omtrent vraag 5 zijn adviezen ingewonnen van 
de heeren Caland en Stieltjes. De heer Caland 
rapporteert daaromtrent in bevestigenden zin, mits 
de breedten tot op 118 a 164 el op laag water 
verminderd worden, en dat voor den buitenmond 
een zeebreker tegen de stormvloeden en golfslagen 
der Noordzee cn ter vorming van eene veilige 
ruime scheepsreede cn ankerplaats worde ge
maakt, terwijl eene ombuiging naar het Noord
oosten van de beide koppen der havenhoofden 
op 200 el onderlingen afstand noodig wordt geacht. 

De heer Stieltjes toont in de eerste plaats het 
onjuiste eener vergelijking van dit werk met dat 
aan den Hoek van Holland aan. Er zullen bij 
dit werk, ofschoon technisch uitvoerbaar, behalve 
het kolossale grondverzet veel meer zwarigheden 
voorkomen, dan bij het vcrgelekene, als: het 
niet aanwezig zijn van een riviermond om bij eb 
door uitschuring verdieping tc bewerken, het 
mindere verschil van eb cn vloed van 0.40 el bij 
de zooveel grootere en waarschijnlijk ook vastere 
door uitschuring te verplaatsen massa zand , de 
onmogelijkheid om te bepalen, hoe lang er toe 
noodig zal zijn, om de eerst gegraven geul door 
uitschuring eenigszins tot afmetingen te brengen 
en eindelijk de onzekerheid, waar die kolossale 
massa zand zich zal nederzetten. 

De heer Huët repliceert, dat dc vergelijking 
van het open zeekanaal met den Hoek van Hol
land door hem niet uit een technisch*, maar uit 
een Aandeisoogpunt is gekozen; hoe echter dan 
de vraag door hein gesteld was: »is een door
graving van Holland op zijn Smalst op soortgelijke 
wijze als de doorgraving van den Hoek van Hol
land als een technisch uitvoerbaar werk te be
schouwen", begrijpen wij niet. 

Hij ontkent verder, dat eene afstroomende rivier 
de uitschuring bevoordeelt, (wij wenschten dan 
echter gaarne op dien grond het bekende feit 
door hem verklaard te zien : »dat men bij lage 
rivierstanden verdrogingen in de riviermonden 
waarneemt, die eerst opgeruimd worden bij nor
male of hooge rivierstanden.") Na eenige voor 
ons minder duidelijke redeneeringen, besluit hij, 
dat er boven A. P. meer zand te vergraven valt 
dan aan den Hoek van Holland, maar dat be
neden A . P. het hier bedoelde zeegat meer kans 
heeft op spoedige diepte dan het laatste. 

De bedenkingen van den heer Huët op het 
rapport van den heer Caland komen in hoofd
zaak neer op het voor dc handelsbehoeften onvol
doende zijn van dc door hem vastgestelde afmetin
gen van den zeearm, doch hij vergeet daarbij , dat 
het oordeel van laatstgenoemden geuit werd , ook 
met het oog op technische mogelijkheid en niet 
uitsluitend op de ftandWsbelangen. 

Het komt den heer Huët «altijd verkeerd voor 
om in de Noordzee eene veilige haven te willen 
maken", omdat o. a. de beste plaats voor eene 

haven de koopstad zelve is : dit is echter alléén 
dan waar, wanneer men niet de veiligheid der 
schepen zelve als eerste voorwaarde stelt, terwijl 
zijn twijfel voor de mogelijkheid van het maken 
der daarvoor vereischte werken ons onverklaar
baar is, tegenover het groote gemak waarmede 
hij over meer twijfelachtige, voor zijn ontwerp 
noodige uitvoeringen heenstapt. 

De conclusie over deze vraag werd aldus ge-
gesteld : «dat cenc doorgraving van Holland op 
zijn smalst op soortgelijke wijze als de doorgra
ving aan den Hoek van Holland is te beschou
wen als een technisch uitvoerbaar werk" ; waarop 
de heer Caland aangeteekend heeft, dat hij de 
woorden »op soortgelijke wijze als de doorgraving 
aan den Hoek van Holland" weggelaten had ge-
wenscht. 

Over vraag 6 werden adviezen uitgebracht door 
de heeren Von Hemert en Van Vlissingen. 

De heer Von Hemert heeft van het plan de 
stoutste verwachtingen, doch meent dat Amster
dam vóór dc voltooiing van de doorgraving nog 
weder een groote stap op den weg naar haren 
algeheelcn ondergang kan maken, en acht het 
daarom hoogst noodzakelijk, intusschen krachtig 
voort te gaan met de verbetering van het Noord-
Hollandsch kanaal. 

De heer Van Vlissingen adviseert geheel in 
gunstigen zin , zoodat de conclusie op deze vraag 
aldus wordt aangenomen, »dat een open zeegat 
door Holland op zijn smalst in vrije verbinding 
met Noord- en Zuiderzee voldoen zal aan de 
tegenwoordige behoeften van handel en zeevaart." 

Omtrent vraag 7 hebben de heeren Stieltjes 
en Ortt hunne denkbeelden tc kennen gegeven. 

De eerste verwacht alléén bezwaar van te ster
ken stroom bij buitengewone stormen , waardoor 
de slappe bodem zeer zeker aangetast zal worden. 

Is éénmaal de geul eindelijk, na jaren lange 
worsteling met hier en daar zich plaatsende zand
banken, verkregen, dan zal deze sterke stroom 
voor de diephouding wel zeer bevorderlijk zijn , 
maar gevaarlijk voor den bodem en den voet der 
dijken, waarom het tevens noodig zal zijn een 
vrij hing riviervak door kunstmiddelen tot een 
bepaald profil te beperken. 

Uit het uitvoerige rapport van den heer Ortt 
ontleenen wij zijne overtuiging , dat men werken 
zal moeten aanleggen om vergrooting van het 
zeegat tegen tc gaan, daar hij inet eenige theo
retische beschouwingen tracht tc bewijzen, dat 
de te verwachten stroomsnelheid genoegzame 
kracht van uitschuring bezit, om in zeer gewone 
tijden sterke verdieping te doen vreezen. Hij acht 
bepaalde maatregelen noodig, om te beletten, dat 
zoodanige zeearm niet te ceniger tijd ontaarde 
in een ontembaar zeegat, als tusschen de eilan
den Texel, Vlieland, enz. bestaan en waarvan 
men de meeste gaarne gesloten zou zien, waarom 
zijns inziens tot eene opene doorgraving niet zal 
nogen worden overgegaan, zonder in de kosten 
te vervallen van de boorden van het zeegat door

gaand tegen afneming en verdieping te verzekeren. 
Na voltooiing der werken zal de waterstand 

van de Zuiderzee eenigszins verhoogd worden en 
de hoogwaterstand spoediger plaats hebben. 

Eene verhooging der zuidelijke dijken van de 
Zuiderzee met minstens 1 e l , wordt onvermijde
lijk geacht, evenals de nieuwe dijken langs het 
kanaal, niet zooals door den heer Huët tot 3 el 
+ A . P . , maar tot 5 el 4- A. P. worden noodig 
geoordeeld. 

In het plan van den heer Huet is niet voor
zien in het herstellen der afgebroken communi
catie van den spoorweg en den rijksstraatweg van 
Haarlem naar Nieuwediep. 

Door het grootere zoutgehalte van het water 
in den zeearm, is dit ongeschikt voor voeding 
van den Schermerboezem, en zal hierin noodza
kelijk voorzien moeten worden door de een of 
andere kostbare waterleiding. 

De heer Huët acht de beschouwing over de 
meerdere of mindere snelheid van het water in 
staat om de quacstie (n. b.) op een geheel ver
keerd terrein te brengen, en volgens hem is de 
zaak alléén deze: dat als het water tc veel snelheid 
heeft, men daar maatregelen moet nemen om den 
oever te verdedigen; later dringt hij echter aan 
op het nemen van proeven in onze stroomen als 
het eenige middel om een basis voor becijfering 
te verkrijgen, en deze waarnemingen desnoodig 
in Holland op zijn smalst bij eene opene door
graving zelf te verkrijgen. (Deze ironie is minstens 
ongepast, als bedenking tegen een doorwerkt 
rapport van een man van groote kunde en onder
vinding.) 

Iets verder drukt hij de hoop ui t : «dat de 
door de heeren Stieltjes en Ortt gevreesde ver
diepingen nu eens voor goed een einde zullen 
maken aan de geheel ongegronde vrees voor ver
zanding van een open zeegat" (vergelijk conclusie 
van vraag IV) ; het publiek moge zich door zulk 
eene scheve redencering laten misleiden, een 
deskundige daarentegen ziet uit eene dergelijke 
verdediging de zwakte der stelling. Het foutieve 
dezer redencering doet de heer Blommendal nader 
zeer duidelijk uitkomen in dc navolgende woorden. 

«Hebben andere leden als hun gevoelen aan
gegeven, groote bezorgdheid voor aanzienlijke 
verdiepingen te hebben, dan kan ik mij daar 
alléén mede vereenigen, door cr bij te voegen, 
dat die diepten door ondiepten zullen worden af
gewisseld; doch vooral dat. zoo cr in buitenge
wone gevallen sterke stroomen zullen plaats heb
ben, die voornamelijk bij stormweder uit het 
Zuidwesten te verwachten zijn, zulks wel tot 
ontgronding van de oevers, maar niet zoozeer 
tot verbetering van het vaarwater zal aanleiding 
geven. 

Uit het verband van de geheele verdediging 
van den heer Huët blijkt, dat hij de zwarighe
den nu liefst over het hoofd gezien wil hebben, 
cm eerst een smalle geul te graven, die de ont
worpen richting volgt en dan nader te zien, hoe 



te gemoet kan gekomen worden aan alle belet
selen , die zich gaandeweg mochten voordoen ; wij 
laten aan de lezers zelve over te oordeelen, wat 
zulk eene behandeling van zaken beduidt. 

De drie groote bezwaren, die door den heer 
Huët worden erkend, zijn: 1". de tegenwoordige 
concessie , met cl het gevaar daarin voor de toe
komst van Amsterdam gelogen ; middelen om 
daarin te gemoet te komen, zijn uit den aard 
der zaak niet door hem aangegeven. 

2". Het verleggen der communicatie voor Noord-
Holland van Velzen naar Amsterdam, waartoe 
doorhem wordt voorgesteld, de communicatie te her
stellen door eene vaste brug van zeven openingen, 
ieder van 100 e l , vlak voor Amsterdam, cn een 
stoombootveer over het kanaal bij Velzen. 

Wij vragen of de belangen van onderscheidene 
gemeenten in Noord-Holland hier niet op het spel 
staan, behalve dat de directe spoorwegverbinding 
van 2 uitstekende zeehavens als Nieuwediep en 
Rotterdam, aldus verbroken wordt, welk laatste 
slcihts met opoffering van enorme kosten zal 
kunnen verkregen worden. 

3". Het voorzien van versch water voor Scher-
merboezem, dat een wel niet onoverkomelijk, maar 
toch wezenlijk bezwaar is. 

De heer Huët acht het van meer belang dc 
270,000 inwoners van Amsterdam van versch 
water te voorzien , dan de zooveel duizend stuks 
vee in Noord-Holland cn geeft de volgende mid
delen tot tegemoetkoming in het tweede belang 
aan, als: waterverzameling uit de duinen, het 
maken van een binnenhoezen), het inbrengen van 
water onder Hoorn, dat waarschijnlijk minder brak 
zal zijn, of wel het maken van eene waterleiding 
uit de Vecht met eene wijde pijp langs de brug 
over het IJ verbonden. 

Het behoeft nauwelijks gezegd , dat hiermede 
de oplossing van het bezwaar weinig is gevorderd, 
want de mogelijkheid van een bepaald plan voor 
wateraanvoer, dat zeker veler belangen moet 
schaden, kan eerst na gezet onderzoek blijken. 

De conclusie van vraag 7 werd door dc ver
gadering aldus aangenomen : «dat er bij vei hooging 
cn voortdurende instandhouding der dijken langs 
het IJ en eenige verhooging der dijken aan de 
zuidzijde der Zuiderzee, geen overwegend water-
staatsbezwaar is , waarom de aanleg van eene 
opene doorgraving van Holland-op-zijn-smalst zou 
moeten worden achterwege gelaten. 

Over vraag 8 zijn de adviezen van de heeren 
Stieltjes en Ortt gehoord. 

Eene verhooging der IJdijken van 0,70 a 0,80 
el wordt door den eersten noodzakelijk geacht, 
terwijl hij minder voor overloop dor dijken dan 
voor ontgronding bij sterken stroom bevreesd is; 
nader geelt hij nog aan, dat de afwateringen 
voor de polders, aan het IJ gelegen, eer zullen 
winnen dan verliezen. 

De heer Ortt komt door vergelijkende, vroeger 
gedane waarnemingen, tot de uitkomst, dat ten 
behoeve eener betere afwatering eene opene door
graving geene aanbeveling verdient: ook voor 
Amsterdam zelf zal een open zeearm voor de 
afwatering, eer na- dan vooidcelig zijn. 

Uit de wederlegging van den hier Huct blijkt, 
dat hij zich daarmede niet vcreenigt en bet laatste 
geval aannemende, hij altijd nog zijn toevlucht 
kan nemen tot de stoommachines, die in het ge
mis van lage ebben zouden kunnen voorzien. 

Nadat in dc vergadering nog werd besproken, 
dat Amsterdam in de watorverversching niet zal 
winnen, docr dat de hoogste waterstand daartoe 
slechts 15 duim onder A .P . kan bedragen, werd 
de conclusie aldus vastgesteld : «dat bij behoor
lijke voorzorgen tegen overstrooming wegens hoo-
gere vloeden , de lagere ebben , bij eene opene 
doorgraving te verkrijgen, eer vóór- dan nadeelig 
zullen zijn voor de belangen van de afwatering 
der verschillende polders en waterschappen langs 
het IJ gelegen; maar dat voor Amsterdam zelf 
wellicht een klein nadeel daaruit zal voort
spruiten." 

Omtrent vraag 9 hebben de heeren Caland en 
Stieltjes hunne rapporten ingediend. 

De heer Caland deelt daarin eene approxima
tieve bcgrooting van een open zeegat volgens de 
door hem aangegeven afmetingen mede ten be
drage van ƒ27 ,840 ,000 ,— en voegt ter vergade
ring daarbij dat, indien men al plaats wist aan 
te wijzen voor het bergen van dc te ontgraven 
groote hoeveelheid grond, bet voorstel van den 
heer Huët volgens zijne berekening meer dan 100 
millioen gulden zou kosten. 

De heer Stieltjes geeft in zijn rapport 2 be
grootingen, de één voor geheele ontgraving en de 
andere voor halve ontgraving en halve uitschuring 

van den zeearm; de eerste tot een bedrag van 
75 millioen en de tweede tot een van 50 millioen; 
ter vergadering deelt hij echter mede, dat beide 
sommen bij nader inzien hem veel te laag zijn 
gebleken en alléén de verbreeding van het vaar
water vóór Amsterdam met de leidainmen langs 
Pampus omtrent 11 millioen zullen kosten. 

Ook de heer Ortt zegt, zich met de boven 
opgegevene hooge cijfers te kunnen vereenigen. 

Mocht eene geheele ontgraving noodig zijn, 
dan is men het eens, dat de onderneming finan
cieel onbereikbaar moet worden geacht. 

In zijne bedenkingen zegt de heer Huct, dat 
hij duidelijk inoet tegenspreken, dat het werk 
der doorgraving, zooals het door hem voorge
steld is, f 50 of ƒ 80,000,000.— zoude moeten 
kosten en wenscht tc verklaren , dat hij geen 
kans zou zien, om zooveel geld in de zaak te 
verwerken , alsmede dat hij geen bezwaar maakt, 
om de verzekering te geven , dat als er slechts 
27 millioen voor een open doorgraving te krijgen 
ware, het maken van een zeegat geen dag lan
ger zoude behoeven te wachten, maar geheel 
verzekerd zoude zijn. 

De gronden, waarop hij deze stoute bewering 
stelt tegenover' het hierboven genoemde eenparig 
gevoelen van 3 leden, die door hunne onder
vinding aanspraak zouden kunnen maken op za
kelijke wederlegging, hebben wij , zells den gc-
ringsten schijn daarvan, nergens kunnen vinden. 

Nadat de heer Stieltjes nog heeft gewezen op 
dc onzekerheid van den lijd, die tot dc uit
schuring zal benoodigd zijn , en de behoefte 
van Amsterdam, om onmiddellijk en niet eerst 
na vele jaren geholpen te worden, wordt de 
conclusie aldus aangenomen : «dat de kosten 
van het maken van het voorgestelde zeegat zeer 
aanzienlijk zullen zijn; doch dat dc meerderheid 
der commissie gemeend heeft, daaromtrent geen 
uitspraak te mogen doen zonder een op borin
gen en waterpassing berustend uitgewerkt plan." 

Komen wij nu tot een overzicht der zaak. 
Eene oppervlakkige inzage van dc conclusion 

op de vragen, zooals die door het groote pu
bliek wordt genomen, zal vele warme Neder
landers gemakkelijk doen verklaren: dat nu het 
martelaarschap van den heer Huet volkomen 
gebleken is en Ncerlnnds grootheid alléén van 
de uitvoering van zijn denkbeeld te wachten i s , 
doch gaan wij meer' gezet de zaak na en wel 
bepaald uit een technisch oogpunt, dan is de 
uitkomst voorwaar verre van gunstig; vooral 
wanneer men de dikwerf aangehaalde woorden 
van den heer Huet: «het is slechts eene quaes-
tie van tijd en geld," niet toepast daar, waar 
het natuurwetten geldt, die met geen tonnen 
gouds zijn te verstoren. 

Nemen wij vooreerst de conclusie op vraag 
4 in overweging, dan is alléén de uitdrukking: 
«maar dan blijft de vraag nog of zich voor den 
mond allengs geene banken zullen vormen", wan
neer deze slechts iets sterker was, toereikend 
om dit verdere onderzoek geheel te staken en 
het plan als onuitvoerbaar aan te merken ; dat 
dc uitdrukking, schijnbaar onbeslissend, een be
paald nadeelig oordeel der commissie in zich 
bevat, houden wij door de vermelding alléén 
als zeker; een volkomen beslissend antwoord 
was uit den aard der zaak hieromtrent dan ook 
niet tc verwachten, 

Het is eenparig door de commissie aangeno
men , »dat het geheel graven van een zeearm 
financieel onmogelijk i s , " zoodat de mogelijkheid 
der uitvoering geheel afhangt van het al of niet 
bestaan eener voldoende schuring, tot het ver
wijden van het knnaalprofil. 

Het gevoelen der technische leden was hierover 
zeer verschillend, immers onder gewone om
standigheden acht de heer Stamkart de te ver
wachten uitschuring voldoende, althans voor 
diephouding. 
de heer Stieltjes zegt er van: bet diep maken 
zal meer bezwaar hebben dan het diep houden ; 
de heer Ortt vreest sterke uitschuring; 
de heer Caland ontkent alle uitschuring; en 
de heer lilotrrmendal kan zich van uitschuring 
onder de hier bestaande omstandigheden geen 
denkbeeld maken. 

Het is in deze dus niet genoeg , dat de heer 
Huet het gevoelen van één der leden aanmerkt 
als het bewijs eener stelling waarop de uitvoer
baarheid van zijn geheele plan berust, maar meer 
redegevend is het, dat dc ontwerper zelf, op 
grond van proeven of aanwijzing van bepaalde 
toestanden, die ter vergelijking geschikt zijn, 
bewijze of de groote waarschijnlijkheid aantoone, 

dat die schuring voldoende zal bestaan; zoolang 
hieraan niet is voldaan, kome de heer Huet 
niet weder terug op een ontwerp, dat half vol
tooid , onuitvoerbaar blijkende tc zijn een ware 
ramp en een groote zorg voor geheel Nederland 
zou worden, dat zich per slot van rekening 
nog de belangrijke kosten van instandhouding 
der dijken, enz. zou moeten getroosten, om 
grootere onheilen te voorkomen. 

Stellen wij echter voor een oogenblik , dat er 
voldoende uitschuring zal bestaan, dan nog zou
den de te sterke verdiepingen op sommige pun
ten afgewisseld worden door ondiepten, die het 
voortdurend bestaan van een goed vaarwater 
in den zeearm zeer quaestieus zullen maken, 
daargelaten de zorg voor ontgronding der dij
ken , die bij een dusdanige schuring onvermij
delijk is. 

Na nog opgemerkt te hebben, dat de vragen 
door den heer Huet opgesteld, getuigen van ge
vatheid cn kunst, door dat zij hem, door hunne 
algemeenheid, den weg openlaten, om zich ook 
bij ongunstig antwoord, op de technische vragen 
nog niet gewonnen te verklaren, meenen wij 
onze taak volbracht te hebben en vragen of het 
niet te bejammeren is, dat iemand als de heer 
Huet, die men toch geen scherp oordeel en 
bekwaamheid kan ontzeggen, met zooveel jeug
digen overmoed cn weinig degelijk onderzoek te
gen dc meerdere ervaring van algemeen erkende 
bekwame mannen (zonder dat de geest zijner be
antwoording daarvoor cenig respect aantoont) een 
zoo goed als enkel in zijne verbeelding bestaand 
plan verdedigt, door hun het bewijs der onmoge
lijkheid van ziju plan af te vragen. 

Mocht de heer Huet dus nog eens op het ta
pijt komen, dat zijn ontwerp dan genoegzaam 
uitgewerkt zij, om tevens de mogelijkheid der 
uitvoering daarvan tc kunnen aantoonen; zonder 
dat zij hij (zonder woordelijke toepassing) het 
spreekwoord indachtig »dat een gek meer kan 
vragen, dan negen wijzen kunnen beantwoorden." 

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

B U I T E N L A N D . 

— Men is bezig met verschillende ontwerpen 
te onderzoeken voor eene directe spoorweg
verbinding van Mexico met de Vereenigde Staten 
van Amerika en met de verschillende steden op 
haar eigen grondgebied. Eene maatschappij stelt 
eene lijn voor, die de hoofdstad van Mexico op 
90 uren afstand van New-York terug brengt. 

— De kerk St.-Gcorge nabij Bridgwater is 
door brand vernield. Gedurende den dienst werd 
hard op de deuren geklopt, en nadat die geo
pend werden, riep men van buiten dat de kerk 
in brand stond en dat men baast moest maken 
met zich tc verwijderen. Iu de kerk was noch 
vuur, noch rook zichtbaar, doch buiten zag men 
een gedeelte van het dak in vlam staan. Deze 
brand werd door een schoorsteen veroorzaakt, 
die de daksparren , die daarmede in aanraking 
waren, had doen vlam vatten. 

— Te Boston zijn proeven genomen om petro
leum in plaats van steenkolen te gebruiken voor 
de verwarming der ketels van stoombrandspuiten 
en de resultaten hebben de stoutste verwachtin
gen verre overtroffen, want 0 minuten, nadat 
het vuur was aangelegd, werkte de machine, 
terwijl de ketel eenen hoogeren warmtegraad 
verkreeg, als bij steenkolen het geval is. 

De proef duurde een uur en de toeschouwers waren 
verrast, dat het vuur oogenblikkelijk uitgedoofd 
was, nadat de toevoerpijp van uit het petroleum-
reservoir werd afgesloten. De gedurende deze 
proef verbruikte olie vertegenwoordigde eene 
waarde van ƒ 0,75, terwijl de stoking, door 
middel van steenkolen, in denzelfden tijd onge
veer ƒ 0,00 zoude gekost hebben. 

— In de vorige week is van een logement te 
Brünn de vloer der eerste verdieping ingestort, 
bij welke gelegenheid 14 menschen zijn omge
komen. 

— Te Glasgow is I. 1. Dinsdag van de werf der 
heeren B. Napier en Zonen te water gelaten een 
tweede ramtoi enschip voor de Nederlandsche ma
rine, genaamd de Buffel. Het schip heeft een 
ram en twee torens. Het is in zekeren zin een 
nieuwe type van oorlogsschip en zwaarder ge
wapend dan bijna eenig bestaand schip van de
zelfde grootte. Het meet ongeveer 1473 ton en 
heeft eene lengte van 205 voet. De zijden zijn 
over eene breedte van drie voet onder en twee 
voet boven water gepantserd met staal van 6 

duim dik, waaronder eikenhout van 10 duim 
dikte. Het tusschendek is van 6 duims eiken
hout op één duims ijzer. De bekleeding rondom 
d cn voet der torens bestaat uit 12 duims eiken
hout, gedekt door 8 duim pantsering. De torens 
kunnen met behulp van de stoomkracht door één 
man gedraaid worden , en het daarin geplaatste 
geschut bestrijkt den gcheelen cirkel, met uit
zondering van dc weinige graden , die door de 
stoompijpen worden gedekt. De stukken in de 
torens zijn 300-ponders Armstrong-kanonncn. 
Tusschendeks heeft het vier kleinere stukken. 
De stoommachines zijn van 400 paardenkrachten, 
en de vermoedelijke snelheid in de vaart zal 
13'/., knoop per uur zijn. Ook wat comfort en 
doelmatige inrichting voor de bemanning en de 
officieren aangaat, laat het schip niets te wen
schen over. 

Ieder die Keulen bezocht, of eene afbeel
ding van den dom gezien heeft, herinnert zich 
een schuinliggenden paal boven op het gebouw-
gezien te hebben: dit was een kraan bestemd om 
de steenen cn verdere bouwmaterialen op te hij-
schen en stond daar reeds meer dan drie eeuwen. 
Die kraan is den 14d<" dezer van het gebouw 
afgenomen, onder luide toejuichingen van een 
talrijk publiek. 

De spoorweg van Kosloff naar Woronesch, 
die in de vorige maand voor bet verkeer is ge
opend, is 170 wersten lang, heeft vier groote 
bruggen en eene baan van genoegzame breedte, 
om er later dubbel spoor te kunnen leggen. De 
werken zijn door Russische aannemers uitgevoerd, 
de spoorstaven zijn aangevoerd uit Engeland, de 
locomotieven uit Weenen en de wagens uit Ham
burg. Een zijtak van dezen spoorweg, van Griazi 
tot Jeletz zal binnen kort voltooid zijn. 

B I N N E N L A N D . 

— Z. M . heeft, beschikkende op het verzoek
schrift van H. Th. C. Rollings en mr. F. K. A. 
Peitsch, beiden wonende te Amsterdam, als di
recteuren der naamlooze vennootschap : Algemeene 
Bouwmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, I1D. 
bewilliging verleend tot uitbreiding van het 
maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze 
vennootschap, invoege als vermeld in het over
gelegd uittreksel uit het proces-verbaal der al
gemeene vergadering van aandeelhouders van 25 
Januari j . l . 

— Bij beschikking van den minister van Bin-
nenlandsche Zaken van 12 dezer is aan J. Vrijhof 
te Heenvliet, tot wederopzegging, vergunning 
verleend voor een stoomsleepdienst op de daarin 
omschreven wateren en kanalen in de provinciën 
Xoord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-
Holland, Zeeland, Utrecht, Overijsel cn Limburg. 

— Bij beschikking van denzelfden Minister, 
zijn met ingang van 1 April 1808, bevorderd: 
tot opzichter van den Waterstaat 2 d c klasse : G. 
H. Hemmes, thans opzichter 3 l c klasse cn tot 
opzichter 3 d 'klasse: II. Baerer.ts, thans opzichter 
4 d t klasse, terwijl, na voorafgaand vergelijkend 
examen met ingang van denzelfden datum is be
noemd tot opzichter van den Waterstaat 4 J c 

klasse: H. Boeree. 

— Aan het Utrcchtsch Dagblad wordt medege
deeld, dat bij de hervormingen, die in dc in
richting van de maatschappij tot exploitatie van 
staatsspoorwegen, met 1 Mei waarschijnlijk zullen 
komen, de heer F. 's Jacob, tot dusver vice-pre
sident van den raad van toezicht, directeur-
generaal zal worden. De heeren Fijnje, chef van 
de sfdceling weg en werken, Stous Sloot, chef 
van de afdeeling tractie cn Van Zweep, chef 
V M dc afdeeling exploitatie, zullen , zegt men, 
met hem het bestuur vormen. 

A l k m a a r . Alhier heeft zich eene commissie 
gevormd tot oprichting van een gedenkteeken ter 
herinnering aan graaf Kloris V en misschien cven-
l eer aan zijnen voorganger, graaf Willem II. 

Z a l t - B o m m e l , 14 Maart. Het linker land-
hoofd naar de spoorwegbrug, over de rivier al-
l 'ier, nadert zijne voltooiing, zoodat het nog 
*eze week geheel gereed zal zijn. Met het stccn-
louw- en metselwerk aan de stroompijlers voor 
?ezegde brug heeft men een begin gemaakt, 
•erwijl een dertigtal Duitsche werklieden voor 
'e werkzaamheden aan den bovenbouw dier brug 
l a ngekomen en reeds eenige materialen voor 
' e n . bouw van loodsen aangevoerd zijn. 

Door den hoogen waterstand heeft men het 
)aB6eren ven zand, dat door middel der stoom-
Ja8gerniachine geschiedde en met dc locomotief 
Mar de spoorwegen Bommel—Hedel werd ver

voerd , moeten staken, zoo ook de verdere slech
ting van den ouden Noorder-Waaldijk tegenover 
Bommel, en den Zuider-Waaldijk bij Gameren , 
tot verbreeding der rivier de Waal. 

BRIEVEN UIT DE HOOFDSTAD. 

Mijnheer de Redacteur l 
Mijn lang stilzwijgen zal u waarschijnlijk ver

wonderd hebben, doch uit dc stad zijnde, was 
het mij onmogelijk op de hoogte van de bouw-
kronick te blijven. 

Doch ter zake. Het is u misschien bewust, dat 
er buiten de Utrechtsche barrière eenige arbei
derswoningen in aanbouw zijn. Gepasseerde week, 
toen men bezig was met liet opleggen der pannen, 
bezweek een gedeelte der bekapping onder dien 
last, en nain van eenige woningen de muren 
mede. Het is ons aangenaam u tevens te kunnen 
melden, dat deze catastrophe zonder ernstige 
ongelukken is afgeloopen , ofschoon het toch jam
mer i s , dat dit ongeval heeft plaats gevonden. 
Deze woningen worden gebouwd voor rekening 
van de maatschappij «dc Bouwkas", die in het 
afgeloopen jaar met een kapitaal van ƒ 100,000 
in werking is getreden. Zij kocht daarvoor een 
stuk weiland aan liet zuidelijke Zaagmolenpad ge
legen, en belastte den heer J. Gosschalk, om in 
vireeniging niet den heer G. II. Kuiper, eender 
commissarissen, bet plan te maken voor 54 wo
ningen voor den arbeidenden stand, waarvan 14 
uit 2 verdiepingen bestaande, dus te zamen voor 
08 gezinnen ingericht. Deze perceelen weiden 
onderhands aan de heeren Harinseii, Staal & C". 
aanbesteed voor de som van ƒ 79,800. onder 
verband van een onderhoudstijd van 0 jaren. 
Voegt men daarbij de koopsom van den onder
grond, zijnde circa f 12,000. dan zullen de totale 
kosten ongeveer f 92,000. worden. Het voornemen 
bestaat, om de woningen, die ieder afzonderlijk 
en voor één gezin zijn ingericht, te verhuren 
tegen ƒ 1 . 5 0 per week, en die uit twee verdie
pingen bestaande, tegen ƒ 3 , zoodat alsdan vol
gens de gemaakte berekening, het kapitaal eene 
rente van 5 u / 0 zal kunnen afwerpen. Het beginsel 
waarop deze maatschappij is gegrondvest, heeft 
veel goeds, en in het belang van de arbeiders
klasse is het te hopen, dat de directie in hare 
berekeningen niet zal worden teleurgesteld. 

Van de nederige arbeiderswoningen leiden wij 
u naar het paleis dat dc directie van de Neder
landsche Bank zich laat bouwen. De oude Turf
markt verliest daardoor veel van bare breedte 
(entre nous soit dit , is het te verwonderen, dat 
de stedelijke Regeering de grond aldaar voor 
een betrekkelijk geringen prijs aan dit kolossale 
geldlichaam beeft afgestaan.). Te oordeelen naar 
de materialen, die voor dezen bouw zijn aange
bracht, geloovcn wij, dat de soliditeit niets te 
wenschen zal overlaten; trouwens de lieer W. A. 
Kroger, die met dc leiding van dit werk is be
last, zal daarvoor wel de noodige zorg dragen. 
Wij hadden echter den uiterlijke» vorm van het 
gebouw monumentale!- gewenscht. Zooals gij wel 
kunt denken, komt het hierbij op geen duizend 
gulden of wat meer aan. De heer Froger is wel 
te benijden; voor velen onzer is het om te water
tanden , wij , die meestal gebonden zijn aan eene 
beperkte kas, om niet eens te spreken van de 
liefhebbers, die bouwen willen en die slechts dc 
helft van de som beschikbaar stellen , welke hoog 
noodig zou zijn om de illusicn van de bouwhee-
i < • 11 te voldoen. 

Maar laat ons niet in eene treurige stemming 
geraken; liever willen wij aan onze belofte ge
volg geven en met een paar woorden de wijze 
van beplanting der nieuwe Boulevards te Parijs 
bespreken. Inderdaad, de zorg, die men in de 
wereldstad aan het onderhoud van het plantsoen 
besteedt, is navolgenswaardig en het is een feit, 
dat bijna alle jonge hoornen uitmuntend groeien, 
die in de laatste jaren aan «le boulevards zijn 
geplant, en dit aantal is nog al belangrijk. 

Maar , om tot deze goede uitkomst te geraken, 
worden veelvuldige maatregelen genomen. Nadat 
de jonge spruit met de noodige zorg is geplant, 
wordt de stam zooveel mogelijk tegen de mis
handelingen van de straatjeugd beveiligd, en 
rondom de voet een ijzeren rooster van ruim 1 
el diameter gelegd. De losse grond onder den 
rooster ligt vrij en kan niet vastgetrapt worden, 
waardoor den wortels de gelegenheid zou worden 
ontnomen, het noodige voedsel te ontvangen en 
zich te ontwikkelen. 

Hoe geheel anders is dit in onze hoofdstad; 
niet alleen, dat het jonge plantsoen moeielijk 
tieren w i l , ook de oude boomen, die onze buiten

singels versieren, kwijnen en sterven, tot groot 
verdriet van de wandelaars, die door hen tegen 
de zomerzon werden beschut. Men wil beweren, 
dat de gasdampen deze verwoesting aanbrengen, 
en ofschoon wij dit niet geheel willen tegenspre
ken , durven wij tevens als onze meening ver
klaren , dat het hard maken der wegen , wat in 
de laatste jaren veelvuldig beeft plaats gevonden, 
mede een der hoofdoorzaken mag genoemd worden. 
Waarom niet de voet van den boom tot op een 
zekeren afstand vrijgehouden, al waren ze dan 
niet met ijzeren roosters gedekt? 

Het is te hopen dat de meerdere lust, die zich 
in den laatsten tijd gelukkig geopenbaard heeft, 
tot de zoowel practische als theoretische studie 
van de boomkweekerij, hierop langzamerhand haren 
goeden invloed zal kunnen uitoefenen. 

Met dezen wensch wil ik eindigen, en beloof 
U spoedig weder een en ander mede te deelen. 

Amsterdam, 17 Maart 1868. N . 

I N G E Z O N D E N . 

EEN PAAR VRAGEN A A N HEEREN A F G E V A A R 
DIGDEN, HOOFDCOMMISSIE EN SUBCOMMIS

SIES' V A N HET NATIONALE MONUMENT. 

Bij meerderheid van stemmen, 100 tegen 6, 
is besloten het ontwerp Ebenhaëzer te d o e n 
u i t v o e r e n d o o r de o n t w e r p e r s . Is dat 
besluit door u ingetrokken of heeft de huishoude
lijke commissie volmacht ontvangen te bandelen 
zooals zij dat verkoos, zelfs ook om uwe besluiten 
te vernietigen? 

Lag het in uwe bedoeling om, nadat de wijzi
gingen in teekening waren volbracht en goedge
keurd, nogmaals een model te doen maken en 
opnieuw dc oude jury te benoemen met het 
mandaat n i e t o v e r de a r c h i t e c t u u r , m a a r 
o v e r do d é t a i l s van beelden alléén te mogen 
oordeelen, terwijl de heer Stracké uit Arnhem 
dan maar de eenige deskundige was in die jury? 

Was het u wezenlijk ernst om, naar aanleiding 
van dat rapport, de huishoudelijke commissie de 
macht te geven om niet den e e r s t bekroonden 
artist, de man die in dit opzicht dc naam onzer 
Ned. altisten had verhoogd, in eens te breken, 
zonder hem zelfs in de gelegenheid te stellen 
met die jury in overleg te treden en ten gevolge 
van die gcdachtenwisseling zoo noodig wijzigingen 
te ontwerpen? 

En eindelijk keurt ook gij dc benoeming goed 
van den heer Jaquet op het advies van Van Kem
pen ? Is ook volgens u Jaquet een Nederlander 
van geboorte in den zin van het programma, en 
is die benoeming in elk geval zedelijk gewettigd 
tegenover onze Ned. mannen in de plastiscbe 
kunst, wier medewerking men niet eens heeft 
gevraagd, dan nu, après coup, alléén voorde bas-
reliefs? 

Een aantal uwer lezers, waarde redacteur, be
hooren tot het getal mannen aan het hoofd vun 
dit stuk genoemd. Ze zouden zeker, naar de be
scheiden meening van den schrijver, der kunst cn 
het Nederlandsche volk een grooten dienst bewij
zen inet eenige voorlichting in deze zoo duistere 
quaestie te willen geven, omdat het mij voor
komt zij, zedelijk beschouwd, tot de personen zouden 
kunnen worden gerekend tegen wien men pro
testeert. 

's-Hage, 18 Maart 1868. H. P. VOGEL. 

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

Het ingezonden stuk over Liernur's stelsel 
wordt in een volgend nummer opgenomen. 

V a r i a . 

P i j p e n v a n asphal t . Volgens opgave van de 
fabriek van asphaltpijpen en papieren dakbedek
king te Hamburg, kosten deze pijpen slechts de 
helft van ijzeren buizen, terwijl zij niet lijden 
door vorst of schokken, cn eene groote duurzaam
heid bezitten, welke door eene lSjarige onder
vinding is bewezen geworden. Zij zijn bijzonder 
geschikt voor water-, gaz- en ivlegraafloidingen en 
verduren, bij een diameter van' '1M'strepen en 
eene dikte van 12'/j streep, een druk van 24 
atmosferen. Voor dunne pijpleidingen zijn gego
ten ijzeren flensverbindingen niet aan'te bevelen, 
en asphaltmoffen zijn alleen bij geringen dyik en 
rechte buizen te gebruiken , terwijl de gegoten 
ijzeren patentmoffen aan alle vereischtén beunt-
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woorden. Bij het gebruik inaken vnn de laatsten, 
wordt over de vast tegen elkander geschovene 
pijpeinden eenen cilindrischen mof met opgebo-
gene randen gebracht, voor deze randen een 
diiehoekigen caoutchoukring gelegd en het geheel 
door twee ijzeren flenzen met schroefbouten ver
bonden , waardoor de caoutchoukring wordt inge
drukt , terwijl de verbinding nog altijd eenige 
beweging kan verduren. 

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

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

Maandag, 23 Maart. 
Boes, tea 10 ure, in de Koornbcurs: het bouwen vnn 

een nieuw woonhuis en graanschuur met stallcu, in den 
Jncobapolder, ann het Slue, gemeente 's Hccr-Arendskerke. 

Dordrecht, ten 12 ure, ten raadhuize: liet maken vau 
een loopbrug, iu plaats van de in het vorige jaar gcamo-
veerde Wijngrog. 

' •Hage, teu 1 ure, op het raadhuis: het bouwen van 
een lokaal bij het schoolgebouw in de I.oiubardstraut. 

Uinsdag, 24 Maart. 
Hage . aan het departement van marine: het bouwen 

van eene Lichtwachterawoning aau deu hoek van de Kwak, 
bewesten Hcllevoetsluis, alles" met den aankleve van dien. 

Vlaardiiigen, ten 12 ure, in het rechthuis: het bou
wen v.in dc noodige inrichtingen voor het te stichten stoom
gemaal voor den llolierhoekschcn eu Zoutevccnschcu polder. 

Woensdag, 2.1 Maart. 
Leeuwarden , ten ••>;, ure, iu het gemeentehuis: a. 

Het dempen der gracht van het Noord-Oostcind van het 
kadastrale perceel sectie C n°. 210 af tot, het Wcsteind van 
dc Oldchoufstcr Waterpoort , over de lerrgte van p. ui. 307 cl. 
{. Het maken van p. m. 537 el riool. c. Idem van 40 ge
metselde kolken met ijzeren deksels, cl. Idem vnn 6 groote 
zinkputten, e. Idem van 815 cl gemetselde waterhuis eu van 
6 patten voor dc braudblusschnig. ƒ, Idem van 2508 vier
kante el bestrating, enz.; alles in een perceel 

Arnhem, ten 12 ure, ten raadhuize: hei-besteding van 
het doen van eeuige verbouwingen aan Musis Sacrum. 

Rotterdam, ten 1 ure, ten raadhuize: 1". liet vernieu
wen van ccniire kaaimuren iu dc Ituiteustad , cu 2". het voe
gen cn stoppen van eenige kaaimuren iu dc Buitcustud. 

Donderdag, 2A Maart. 
Dc Buurt , over het dorp Ouderkerk n/d Amstcl, ten 12 

ure, in de herberg Paardeuburg: lo het uitvoeren van ver-
nieuwinc.cn aau, alsmede het driejarig onderhoud van dc 
beide molens der Holcudreehtcr en Bullewijker Droogmakerij-
polders ; 2o. het vijfjarig onderhoud der Buitenwaterskadc. 

Amsterdam , „in het Vosje" : het maken van ecu fort 
in den l.aander cn West-Bijlcmerpolder bij deu Bijlmcrmcer-
riugdijk. 

Drlel , ten 2 ure, bij den kastelein J . H . Grucntjcs: 
het buuwen der geheide fundecring en metselwerken tot 
ptilshoogte voor ceuc kerk met toren. 

Haarlem, ten ure, aan bet prov. bestuur: het uit
voeren van eenige vernieuwingen eu herstellingen aan en 
het tot 1 Januari 1871 onderhouden van het perceel, buurt 
C , n™. 193», op dc Botermarkt tc Haarlem, behoorende 
tot het Vercenigd Huis van arrest en provoost aldaar. 

Haarlem, teu 2' 2 ure, aan het prov. bestuur: het on
derhoud van dc bakens in het IJ cu iu de Voorzaan, van 
1 Mei 1868 tot 1 Mei 1869. 

Vrijdag, 23 Maart. 
Wognum, ten raadhuize: het bouwen van een nieuw 

raadhuis. 
Zaterdag . 2*1 Maart. 

Rotterdam , ten 12 ure, iu het gevnngenhuis op dc 
Korte Hoogstraat: dc werken, uitmakende het 2de perceel 
vau den bouw eener cellulaire gevangenis nan den >>ooi'd-
singcl te Rotterdam, nis: lo. alle dc hei- cn verdere firn-
dccringwerken voor dezen bouw nog bcuoodigd, met het 
daarbij optrekken van drie zijdeu van deu ringmuur eu twee 
daartoe behoorende woniugcu; 2o. op de hij het 1ste perceel 
daargcstelde fundceringvverken, het verder optrekken vun 
verschillende metselwerken cu het geheel optrekken van dc 
vier stralen of cellulaire vleugels met dc hulzen cu dc cen
trale hal ; 3o. voorts eenige werkzaamheden op en onder het 
terrein binnen den ringmuur. 

Schiedam , ten 12 ure, ten raadhuize: het bouwen der 
hoogcre burgerschool. 

Maandag, 30 Maart. 
A lkmaar , ten M ' / i u r a , ' n het stationsgebouw: het 

maken van verhoogde trottoirs op dc stations te Auua-Pau-
lowua, Schageu, Noord-Sc aarwoude en Alkmaar, ten be
hoeve van deu Noord-Hollandscheu Staatsspoorweg. 

Zutphen, teu 2 ure, iu de nieuwe sociëteit: het benwen 
van drie heerenhuizen. 

'ellagc, ten 2 ure, ten raadhuize , door dc hoofdcom
missie voor het nationaal gedeukteekcu voor Nov. 1813: het 
verrichten van alle stceuhouv.crswei'ken , het opmetselen cu 
Btelleu van genoemd monument, met de st-jepeu en treden, 
cu dc levering van alleu daartüc benoodigdcu eseauzijuschen 
steen cu metselmaterialen. 

Dinsdag, 31 Maart. 
Arnhem, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: lo.het vnn 

buiten verwen der provinciale gebouwen te Aruhcm iu 1868; 
Eo. het doen vau eeuige vernieuwingen aau die gebouwen 
mede in 1868. 

Donderdag , 2 April . 
'ellagc, ten 12 ure, aau het ministerie vau binneul. 

zakili: het vervaardigen, levereu eu opstellen vnn twee stuks 
waterkranen. 

'sHagc, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het vervaardigen, leveren en opstellen op dc stapel
plaats bij Dordrecht van eeu plaatijzeren bak. 

Markrlo . (Overijssel) ten 1 uur, in dc raadkamer: 
de vcrgrootiajpe^Mi^rbetcriiig vun de dorpsschool. 

f ag , 4 Apri l . 
in deu Doekn: het maken 

koorende werkcu voor ecu Stoom-
^gnuwuuitc Nieuw-Lekkcrlaud. 

L g , » A W-li. 
laufc hef lujdtsleric van binnenl. 

J^cucu.it i twutériiigsluis bewesten 
H u behoorende perken. 

' •Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken : het maken van eeu gedeelte spoorweg in dc gemeente 
Dubbeldam , teu behoeve van dc overbruggiug van het Hol-
landsch Diep bij Moerdijk. 

's Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zakcu: het maken vau een gedeelte spoorweg in de gemeente 
Zevenbergen cn Zwaluwc, ten behoeve van de overbrugging 
van het Hollandsen Diep bij Moerdijk. 

Vrijdag, 10 April . 
Oostburg, ten 11 uur, ten raadhuize: het verbeteren 

cn bcgrindeu van deu weg vau de kom der gemeente Oost
burg tot op het dorp tc Wnterlaudkcrkjc, met een zijtak 
naar het zoogenaamde Keiu-Brabaut, ter gezamenlijke lengte 
van p. m. 5700 ellen. 

Donderdng . H l April. 
's llage . ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zaken: het kepen, vlakken cn krcusotei'en van 98,000 gree
nen dwarsliggers en het leveren van 1,250,000 Ned. ponden 
creosootolie, in twee perceelen. 

's Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het vervaardigen cn levereu van 50 tong bewegingen. 

Af loop v a n aanbes ted ingen . 
's llage. 12 Maart: het graafwerk voor dc fundeeriugen 

cn eenige andere werken voor het hootiimjigaziju eu de cen
trale werkplaatsen te Zwolle , ten behoeve van de staats
spoorwegen. Daarvoor waren 18 biljetten vau inschrijving 
ingekomen, en was de minste inschrijving die van deu heer 
A. W. I.ensing, vaa Arnhem, voor ƒ 42,800. 

I tu l ie i -duin . 13 Maart: het bouwen eener kapel met 
twee torens op dc nieuwe It. K. b graalplaats iu t'rooswjk, 
naar de plauncu van den architect H. J . van deu Brink 
te Driebergen. De volgeude inschrijvingen vonden plaats, 
als: J . F. Engel, voor ƒ.39,200; A Moons, voor J 30,975; 
W. A . van Krevelen, voor ƒ 8 9 , 4 4 4 ; A. de VTudt, voor 
ƒ 31,900; O. Gulbranlze, voor ƒ 37,829; G. Key, voor 
ƒ 35,500; J . van Audcl, voor ƒ 30,999; G. van Dam , voor 
ƒ 36,7110; N . Verwuaijen, voor /' 33,000; C. dc Haas, voor 
ƒ 32,600; S. Van der Kamp, voor ƒ 31,760; Woutcl'lood 
Bcrekelaar, voor ƒ 35,500; J . C. Van den Heuvel, voor 
ƒ 32,990; J . Sonneveldt, v o o r / 38,777 eu 1'. W. Schraau-
wen, voor ƒ 31,810. 

'tt llage, 13 Maart: liet leveren, bereiden tegen bederf, 
Vervoeren eu opslaan vau telegraafpalen, schoren en sehoor-
palen, voor de behoefte van deu rijkstelegraaf iu 1868 eu 
1869. Daarvoor waren vier biljetten ingekomen, waarvan 
een biljet werd ter Elide gelegd, als zijnde uiet behoorlijk 
verzegeld. De minste inschrijver was de heer II. vau W'cij-
l ick, tc Kessel, voor 10'/, pCt. beneden het tarief. 

Amsterdam, 13 Maart: het optrekken en afwerken vau 
een gebouw, bestemd voor werkplaatsen van timmerlieden, 
modelmakers, blokmakers, enz. aldaar. Aangenomen door 
de heeren J . Verbeek en Van Leeuwen, voor ƒ 56,600. 

Middelburg, 13 Maart: het 4e perceel van het onder
houd der rijks groote wegen in die provincie, dienst 1868/1870. 
Dc minste inschrijver was de heer A. Ruiden, teBreskcus, 
voor ƒ ' 7549 per jaar. 

l'lrerht , 14 Maart: het makeu van een nieuwen straat
weg van Doom uaar (.'othen. Aannemer werd de heer van 
Luutereu, vnn Doorn, voor ƒ 14,800. 

Arnhem , 14 Maart: de opbouw van eene beetwortel-
suikerfabriek aldaar. Daarvoor waren vijf- en twintig bil
letten ingekomen. De uiiuste inschrijver was de heer p. K. 
Ozinga te Heereuvecu, voor ƒ 59,400; de hoogste was de 
heer J . Zuidcrhock Bzn., te Sliedrceht, voor ƒ 99,500. 

Amsterdam, lts Maart: het bouwen van ceuc openbare 
armenschool met locaal voor dc gymnastiek eu ceuc ouder-
wijzerswoniug in de Laurierstraat, op het. terrein van het 
te sloopeu gedeelte van het militair logement. Van de 15 
iugekcincn billetten bleek dc minste inschrijver te zijn de 
heer H . Bictsuijder voor de som van ƒ 31,985. 

Lelden , 1 » Maart: lo. het vergrootcu van een school-
loknal op dc Brcêstraat bij dc frauschc kerk, met aau be
hoorende werken. Miustc inschrijver W. L. Liget nd ƒ4300. 
De gunning is aangehouden tot Donderdag 19 dezer. 2o. Het 
onderhouden van onderscheidene werken, behoorende tot dc 
Haarlcinsche trekvaart. Gegund aan C. vau Vliet cn Van 
Driest, als minste inschrijvers , voor ƒ 983. 

's Huge , I I . Maart: bet uitvoeren'van eenige werkzaam
heden aan de defensieve Inundatie-sluizen in de Liugcdijken, 
boven Aspercn, provincie Zuidhollaud. Daarvoor waren 11 
billetten vau inschrijving ingekomen. De minste inschrijving 
was die van den heer H. K r u l , te Schoouervvoud, voor J 900; 
de hoogste inschrijving bedroeg ƒ 2970. 

iHH-iiieliem , l e Maart: Door het gemeentebestuur tc 
Rosmalen: het leggen van een klinkerweg, enz., ter lengte 
van 2370 c l , bcucveus het bouwen van twee duikers iu dien 
weg met ouderhoud. Voor dit perceel waren dertien inschrij-
viugsbillettcu ingeleverd, waaruit bleek de minste der inschrij
vers te zijn de heer H . It. Hendriks, te Oss, voor ƒ 15,110,73; 
de hoogste wus de heer \V. G. dc Vries , te Rossuin, voor 
ƒ 18,600. 

Ueiidriiigcn . li* Maart: het plaatsen van een ijzeren 
omheiuiug om de kerk aldaar; hiervoor waren negentien bil
letten Ingekomen. Dc minste inschrijver was dc heer G . Jan
nessen te Arnhem , voor ƒ 1939; de hoogste was de heer 
A. J . Wilhelm te Deventer, voor ƒ2930 . 

A d v e r t e n t i è ' n . 

HERBESTEDING. 
DE BURGEMEESTER DER GEMEENTE ARNHEM 

zal Woensdag 25 Maart 1808, des middags twaalf 
uur, ten Raadhuize in het openbaar HERBE
STEDEN : 

H e t doen v a n eenige V E R B O U W I N G E N 
a a n het gebouw M u s i s S a c r u m . 

Inlichtingen en bestekken ten Baadhuize 
te bekomen. 

T E K O O P : 
Twee T O R E N K L O K K E N van 02 en 55 duim 

diameter, wegende 150 en 110 kilo. 
Te bevragen bij den Stads-Aichitect tc Wage-

NATIONAAL GEDENKTEEKEN 
voor Nov. 1813 enz. 

De Hoofd-Commissie zal op Maandag 30 Maart, 
des namiddags ten 2 ure, ten Raadhuize der 
gemeente 's Gravenhage, in het openbaar en bij 
enkele inschrijving aanbesteden: 

H e t v e r r i g t e n v a n a l l e S T E E N 
H O U W E R S W E R K E N . het O p m e t 
s e l e n e n S t e l l e n v a n genoemd 
M o n u m e n t , me t de S t o e p e n en 
T r e d e n en de l e v e r i n g van a l le 
daar toe benoodigden Escauz i jn schen 
s teen en me t se lma te r i a l en . 

Bestek en voorwaarden van aanbesteding zijn 
verkrijgbaar tegen betaling van 30 cents bij den 
bockhandelaar MART1NUS NIJHOFF alhier. In
formation zijn tc bekomen aan de Directie-keet 
aan het Willemspark, alle werkdagen van 9—12 
en van 2—4 ure. 

's Gravenhage, 16 Maart 1808. 
Van wege dc Hoofd-Commissie, 

n 'ENGELBRONNER, 
Lid en Secretaris. 

Lubricating OU (Geele en groene Machine-olie) 

U n i v e r s a l Grease (Patent Machine-smeer) 

Ant i f r i c t ion Grease (Patent Wagen- en Molen-
smeet) 
Deze Oliën, Machine- en Wagen smecren over

treffen door derzelver duurzaamheid en groote 
besparing a l le andere vetaardige stoffen, veroor
zaken geene ha rde k o r s t , voorkomen het W a r m 
l o o p e n en geven eene werkelijke besparing van 
minstens V i j f t i g percent . 

Dc Aederl. Petrolem Ilaffy, 
Fabrikanten van Machine-Oliën, Smeeren enz. 

Kantoor Noordblank , Rotterdam. 

PORTLAND-CEMËNT~ 
UIT DE FABRIEK V A N DE HEEREN 

D U C H E R I I O F F e n Z o n e n t e B l c b r l c h . 
Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig

schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N D E K P O T . 

1,1 Getrokken ijzer voor Balken 
en Brugleggers 

in ruime Sortering voorhanden en bij partij 
tot fabriekspiijs te bekomen bij 

G. A . A. VAN DE WALL & C. 
te AP.NHEM, 

bij wien ook het D e p o t is gevestigd 
van Z I N K voor D a k b e d e k k i n g als
mede S A T I N E E R Z I N K en Z I N K -
O X I D E van de SOCIÉTÉ DE LA VIEILLE 

| l MONTAGNE te Angleur in Belgièn. ill 
B E C K E R & , B U D D I N G H 

te ARNHEM. 
Wate rpas - , hoekmeet- cn andere Instrumen

ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE, DEN AANLEG 
VAN SI'OORWEGEN en OPENBARE 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. 

A V e n d r e deux Machines ii vapcur verti-
calcs, dc la force de 0 et 8 chevaux, avec chau-
diere et tous les maneges; une Chaudière tubu-
laire de 15 chevaux avec sa cheminée ; Tours a 
fileter; un tres fort tour en l'air et Alésoir au 
complet; Cabestans, Cries et Moufles ; Outils dc 
forge avec enclumes; Outils d'ajusteurs ct de tour-
ncurs; Etaux; une giande quantité de Modèles , 
tels que 300 engrenages, 150 poulics et autres; 
Banc n forer les canons et Machines a rayer U l 
canons. 

s'Adresser au bureau du Journal i>l'Opmerker" 
par lettres aflranchies sous les initiates R. 

Derde j a a r g a n g . I T 0 . 1 3 . 

Verschijnt pragiM iederen ïslerdjg lij 
I). A. THIEME (e Arnhem. 

Priji per 3 minden franco p. p. ƒ 1.(5. 

28 Maart 1868. 
i Ut 

•<• ibonieerl ikt ntr MI jurpis. 
ldlerle»!len tsiltl / -.10 per gntlil reget 

!• ƒ -.45 inor »(el el Ml I*. 

WEEKBLAD v o o r ARCHITECTEN, H&EnEÏÏRS, FABRIKAOTEÏT, AAIIEMERS e n 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 O - E T S T D T J G J - z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURG!!, C. J. TAN DOORN, D. GE0THE, J . H. LELIMAN, E LINSE, S. E. W. R00KÜA TAN EYSINGA, B*. P. VOGEL. 

V A N AMSTERDAM OVER BRUSSEL NAAR PARIJS, 
IN OCTOBER 1867. 

In Dc Opmerker n°. 46 , van 10 Nov. 1867, 
komt eene zeer gunstige mededeeling voor over 
zekere kunstreis, die door eenige werklieden van 
hier naar Parijs zou worden ondernomen, in de 
laatste dagen der wereldtentoonstelling. Deze reis is 
volbracht onder het geleide van twee heeren, die 
zich reeds menigmaal verdienstelijk hebben ge
maakt door hunne werken en dc opoffering van 
tijd en geld. 

Als het eerste uitvloeisel van die reis, verscheen 
dezer dagen bij den boekverkooper F. Meijer, 
Kalverstraat alhier, voor 40 cents een boekje tot 
opschrift dragende : Indrukken op een tocht naar 
Parijs", enz., gevolgd door een aanhangsel, be
vattende volgens den tekst: «modelstatuten van 
(buitenlandse/ie!) vereenigingen tot coöperatie." 
Liever hadden wij de indrukken van de reizigers 
gelezen in den Nut's almanak. Zij hadden dan, 
desverlangd , geld toegekregen , kosten en moei
ten gespaard, de kans beloopen van eene meer 
nauwkeurige zuivering der taalfouten in hun boekje 
cn het voorrecht gehad, dat er 16 duizend exem
plaren van geplaatst zouden worden. Hunne «In
drukken" waren dan stellig veel meer gelezen. 

Het doel der uitgave had eene andere betce-
kenis. De werklieden volgden — naar men zegt — 
den raad hunner raadgevers, en traden in het 
openbaar op als schrijvers. Zij stellen zich dus bloot 
aan menige toelichting van hun boekje, dat blijk
baar voor de grootste helft is uitgegeven, om 
eenige «buitenlandsche statuten" hier bekend te 
inaken en ingang te verschaffen. De redactie der 
Amsterdamsche Courant oordeelde daarover zeer 
ongunstig. Wij doen dat met haar. Het doel 
der uitgave is er door mislukt cn geheel ontaard. 
Het boekje bevat eene voorrede, die door dc 22 
pleizier- cn studiereizigers met hunne namen is 
bekrachtigd. Drie hunner hebben die voorrede 
in 'teerste gelid en 19 in 't tweede geteekend. 
Daarom maakt de op bl. 11 voorkomende zin : 
»Ik waag mij niet aan eene beschrijving van deze 
Place", een zonderlingen indruk. Men zou zeggen, 
dat het uit Mne pen was gevloeid, cn als zoo
danig heeft het iets eigenaardigs. Het gezelschap 
bestond uit 22 man, saftmgesteld uit werklieden 
en «bouwkundigen", bl. 1. Enkelen hunner zijn 
bekend, als niet te zijn onbemiddeld. Zij moes
ten ieder ƒ 1 5 voor den Parijschen tocht bijdragen, 
welke som hun, op en tijdens de reis, dubbel is 
teruggegeven. De steller of stellers van het reis-
verhaaltje zijn meer beschaafd, als men bij velen 
onzer werklieden gewoon is. Zij spreken op bl. 
2 van «foumeeren", op bl. 5 van fréquenleeren, 
budget en consumptie; van gedineerd op bl. 5 ; 
'Ü arriveerden op bl . 13 en deden op bl. 4 3 , 
tochten in rijtuigen door de stad. Enkelen hun-
"er reisden met bagage, een werkman kocht 
e n brak zijn wandelstok of rotting bij dc uitreis 
I ' Brussel, bl. 8 j anderen en de meesten lieten, 

volgens bl. 41, «hun diner (te Parijs) naar hun 
eigen smaak klaar maken." In waarheid is hier 
de luxe zeer hoog opgedreven; ons is geen tweede 
voorbeeld bekend. Trouwens als men leest wat 
ieder der werklieden per dag heeft ontvangen , 
verwondert ons die keuken op eigen hand niet. Zij 
ontvingen ieder 7 franken (de frank a 47 cen
ten) of ƒ 3,30 uitdeeling per dag als zakgeld, 
alleen voor voeding. A l het overige werd voor 
hen betaald. Daarbij kreeg elk hunner f 1,50 
per dag, evenals of zij 10 uren hadden gewerkt, 
a 15 cents in het uur cn nog ƒ 3 extra uitdee-' 
ling bij het scheiden. 

Op de heenreis is aan daggeld uitbetaald 
22 X ƒ 1,50 = f 3 3 , te Parijs 1232 franken 
of f 579 en op de terugreis f 6 6 , te zamen 
f 678 aan betaalde dagloonen. Hieruit blijkt 
voldoende, dat de begeleiders hunne taak zeer 
breed of in High life hebben kunnen opvatten 
en de werklieden overvloed van geld hebben ge
had, om welke reden dan ook enkelen hunner 
te Brussel in «eenige winkels aankoopen hebben 
gedaan" (bl. 43), en het zich aan allerlei goed 
gekozene amusementen te Parijs niet hebben laten 
ontbreken. Zij bezochten aldaar een Café chan-
tant en de Opera (bl. 6), het grand Café Parisien 
met 22 biljarten (dus voor ieder reiziger één) 
bl. 14 ; het Cirque Americain en het zanghuis 
Eldorado (bl. 17); terwijl de heer Coster (niet 
Koster) hun een genoegelijken avond cn vrij
kaarten verschafte in het theatre du Chalelet. 

Van al die bezoeken wordt geen enkelen in
druk vermeld. De indrukken der reizigers zijn, 
naar onze mcening, gedurende de «tiendaagsche 
pleiziertocht," verre van talrijk en niet alle even 
belangrijk. Vele berichten hadden moeten ach
terwege blijven; andere zijn uit bekende reis
boeken overgeschreven, of hebben eenigen hun
ner soms de Notre-Dame (bl. 33) de St. Gene
vieve (bl. 33), de Madeleine, Vhotel des Invalides 
(bl. 34—37) opgemeten. Wij twijfelen hieraan, 
want het hoofddoel hunner reize was, volgens 
hunne eigene verklaring op bl. 3 : de Wereld
tentoonstelling , en om die te bezoeken cn daar 
kennis op tc zamelen, had de commissie ont
vangen ƒ 1333 van 147 gevers en ƒ 330 van 
22 rcisgenooten, tc zamen makende dc som van 
f 1603,50. Wij hadden meer over de tentoon
stelling zelve gewacht, en liever de vakrappor
ten of uittreksels daarvan gelezen, als de zeer 
onhandig in het boekje geschovene statuten van 
coöperatie-vereenigingen in Frankrijk voor crediet 
of vertrouwen, voor consumptie of verbruik en 
voor productie of voortbrenging. Of dc verta
ling getrouw is , kunnen wij niet beslissen, om
dat wij de originali missen, maar de plaatsing 
in het boekje van dc 45 bl. druk en de verkla
ring op bl. 86, dat bij het gebruik dezer 
statuten in Nederland de tusschenkomst noodig 
zal zijn van een rechtsgeleerde, advocaat of no
taris , staat ons niet aan, pleit weinig ten goede 
en veroordeelt reeds de genoemde «model-sta

tuten" voor ons land en onze werklieden. De 
22 werklieden zeggen op bl. 44: «Het is zaliger 
te geven dan te ontvangen." Dat is waarlijk 
eene zeer deftige kerk- en bedelaarsspreuk , hier 
niet op zijne plaats. De 147 geldgevers mogen 
dat ook zeggen , en den werklieden of bouwkun
digen (de lijst geeft er slechts Mn aan) herin
neren : gij hebt gevraagd , gij hebt ruim ontvan
gen , waarom geeft gij ons niet meer belangrijke 
indrukken of omschrijving van voorwerpen der 
tentoonstelling zelve, die het «hoofddoel van uw 
aller reis was?" (bl. 22). 

Of zal de kooper van het hoekje, dat 90 blad
zijden quarto formaat telt, tevreden zijn , wan
neer hij daarin 45 bladzijden eener vertaling ont
moet, die met het doel der reize in geen bet 
minste verband staat? Wij twijfelen hieraan en 
op goede gronden. 

Van de 90 bl. handelen er slechts 10 over de 
wereldtentoonstelling: van deze 10 wordt in 0 
bladzijden gezegd en zelfs gedeeltelijk uit andere 
boekjes overgeschreven, hoe het gebouw was, en 
op 4 bladzijden vinden wij de algeheele omschrij
ving der indrukken »In het Gebouw" door 22 
wakkere personen , gedurende eene mogelijke aan
wezigheid van acht volle dagen opgedaan. Iedere 
bladzijde heeft 38 regels. Het gezelschap heeft 
derhalve per hoofd voor ongeveer zeven regels 
aandeel in deze 4 bladzijden. Men leze datgene 
wat op bl. 22 begint, «over de tentoonstelling", 
en op bl. 32 eindigt. Wij gelooven dat niet ieder 
der werklieden geschiktheid en lust tot veel schrij
ven heeft gehad, maar wij vinden drie namen 
op de lijst, die gerust heeren werklieden mogen 
heeten. Deze heeren hebben te Parijs zooveel 
schoons kunnen vinden en omschrijven, dat wij 
ons hunne terughoudendheid niet kunnen verkla
ren , en veel minder begrijpen wij, dat de beide 
heeren begeleiders de uitgave hebben kunnen 
dulden , of liever niet ten sterkste hebben ont
raden, in plaats te bevorderen, van een boekje, 
dat vollediger had moeten zijn, of geheel achter
wege blijven. Wij vleien ons, dat dc openbare 
bekendmaking van de steeds in beoordeeling 
zijnde vakrupporten veel zal vergoeden. Moge
lijk zijn dc 22 werklieden in dezen hunnen arbeid 
wat uitvoeriger. 

De «model-statuten", achter hun boekje, zijn 
uit het Frausch vertaald. Door wien van de hee
ren commissie-leden of begeleiders is dat verricht? 
Het maakt een vreemd contrast, dat tegenover 
de Fransche modelstatuten, een naschrift voor
komt, dat op quite Engelsche leest is geschoeid. 
Door wien is dat naschrift opgesteld ? Wij tneenen 
hierin de geest van een volbloed «Societg-man" 
te herkennen, en zien wij juist, dan kunnen 
daarin denkbeelden door de regels heen worden 
gelezen, die, God geve het, nooit in ons land 
ingang mogen vinden, en veel minder by naden
ken door den vrijen, trouwen en kundigeu Neder-
landschen werkman kunnen worden toegejuicht. 

In Nederland zijn reeds dergelijke vereenigin-
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gen, maar op kleinere en andere schaal gesticht 
cn te niet gedaan. Help your self, heet het — 
zoo zegt men — in Engeland. Waarom gaan 
de oeconomen zich dan ongevraagd met de zaken 
van anderen cn met die van werklieden be
moeien? Help u zeiven, dat woord kennen ook 
onze werklieden. Laat hen begaan ; stook ze 
niet op, hou u buiten hunne zaken, en gij zult 
hen binnen vijf-en-lwinlig jaren eens zien op
treden in dc Maatschappij , cn u oeconomen mis
schien wel als hunne toekomstige directeuren de 
les zien lezen , want onze werklieden zijn van 
een ander gehalte als die uit Engeland cn vooral 
als die in Frankrijk, alwaar dc heer werkman 
Abel Daveau redacteur van een tijdschrift i s , 
(bl. 19). Geeft onzen werklieden de tijd, dat zij 
zich en hunne kinderen kunnen beschaven; staan 
wij hun ter zijde, waar zij dit bepaald verlan
gen , maar dring u toch nooit bij hen op. Thans 
is hier te lande het oogenblik voor al die 
werkmans-societciten nog niet gekomen. De één 
voor, de andere na is gesticht en half of heel 
weggeteerd. Maar wacht totdat de arbeidende 
klasse zich zal hebben voorzien en gewapend 
met kennis en beschaving; wacht totdat zij u 
heeft toegeroepen : wi j , mijne heeren ! hebben 
op onze neuzen en beurzen moeten passen , want 
er werd op ons jacht gemaakt, maar thans zijn 
wij gereed , en sterk van geest cn lichaam ; wij 
nemen deel aan al de goede Socielic's, die voor 
ons voordcelig zijn. Wij stellen zelf en in over
leg met elkander, onze statuien op, en zullen 
trachten van eiken wenk , ons door den tijd en de 
eerlijke onbevangen lieden op het harte gedrukt, 
gebruik te maken. Eerst dan zullen wij kans 
hebben onze statuten tot modelstatuten te zien 
verheven. Eerst dan zijn wij op den goeden 
weg, om ons zeiven te helpen, want onze bescha
ving heeft ons welvaart gebracht. Dat deze 
woorden van den Nederlandschen werkman 
spoedig worden gehoord , is zeker aller wensch. 
E n , de meer beschaafde, misschien beschikkende 
over meer stoffelijk goed en goud , zij dralen en 
wachten niet. Energie wordt bij ons allen ver
langd ; die van anderen zal de arbeidende klasse, 
als onze landgenooten en werklieden, aanwakke
ren en bevoordeelen. Ambachtslieden van Ne
derland , hetzij gij al of niet naar de wereld
tentoonstelling te Parijs zijt wezen kijken, hetzij 
gij al of niet het boekje van eenige uwer beste 
kameraden uit Amsterdam zult lezen , zorg vooral 
dat het u wel gaat cn gij lang leven moogt op 
deze aarde, en is liet oogenblik van scheiden 
daar, zorg dan, dat op uwe graven deze spreuk 
kan worden gebeiteld: Braafheid, energie, talent. 

Amsterdam, Februari 18Ö8. 

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

B U I T E N L A N D . 

— De Jury, welke benoemd is geworden, om 
de ontwerpen tc onderzoeken, welke als antwoord 
op de prijsvraag van een feestgebouw voor het 
Duitsche Schuttersbond, zijn ingekomen , hoeft 
bepaald, dat geen der 10 ingekomen ontwerpen 
geheel cn al aan de gestelde voorwaarden voldoet, 
hetwelk door de Jury wordt toegeschreven aan 
den korten tijd, die den mededingers werd gegeven 
en aan de nieuwheid van het onderwerp. 

De Jury heeft daarop besloten , de vervaardigers 
bekend te maken van dc ontwerpen , welke zich 
door eene goede distributie, constructie en archi
tectonische waarde, lieten aanwijzen, als geschikt, 
oin, met Inachtneming van eeuige veranderingen, 
aan het doel te kunnen beantwoorden. 

Van deze stelling uitgaande, heeft dc Jury zes 
ontwerpen uitgezocht en bij meerderheid van stem
men de prijzen aan drie hunner toegewezen en 
wel de eerste prijs van 000 ilorijnen aan het 
ontwerp n". 4 , vervaardigd door Moritz Hiiitrager. 

— Naar men zegt, zal in Londen eene veran
dering worden gebracht in het bevochtigen der 
straten; deze verandering zou tevens eene groote 
verbetering zijn. De bevochtiging zal op dc ge
bruikelijke wijze geschieden terwijl het water zal 
vermengd zijn met een wegvretend zout, waar
door de straten vochtig blijven en tevens dc 
ophooping van vuil verhinderd wordt. Men stelt 
zich van deze nieuwe methode eene besparing 
voor van 20%. In twee districten van de hoofd
stad zal dit nieuwe systeem binnen kort beproefd 
worden. 

— De energie, waarmede de Atlantische spoor-
wegbaan gelegd wordt, grenst aau het wonder
bare. Zelfs de winter en de op sommige plaatsen 

torenhoog opgewaaide sneeuw kunnen geen stil
stand in de werkzaamheden te weeg brengen. 
Deze baan wordt door twee maatschappijen gelegd, 
die van de tegenoverliggende eindpunten hare 
werkzaamheden beginnen eu voortwerkon, totdat 
de rails elkander ontmoeten, he in intscliappij die 
het snelst werkt, verzekert zich daarmede niet 
alleen het grootste deel der baan, maar, daar 
beide van de voordeelen die zij zal opleveren 
overtuigd zijn, ook de grootste inkomsten. Deze 
voordeelen bestaan uiet alleen iu het reeds vooruit 
te berekenen aanzienlijke vervoer van goederen 
en personen, maar nog nioir in de krachtdadige 
directe ondersteuning, die het gouvernement dooi
den afstand van ontzaggelijke uitgestrektheden 
gronds en het endosseren van de tweede hypo
theek-bewijzen aan den ondernemer verleent. De 
baan is thans tot in de nabijheid van Cheyenne 
voltooid. Cheyenne is eene stad aan den "voet 
der Rocky Mountains, SI7 mijlen van Missouri. 
Deze stad. die haar naam van eeu stam der In
dianen ontleent, ontstond als eeu paddestoel, die 
bij nacht uit den grond voorkomt; zij werd ver
volgens de hoofdstad van het nieuwe gebied en 
den Interen staat Wyoming en zal zonder twijfel 
eene hoofdhandelsplaats worden. 

B I N N E N L A N D . 

'S -Gravenhage . lüj beschikking van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken is, met ingang 
van 1 Juli 1808, ann den opzichter van den Wa
terstaat der 1' kl . A. .1. Soeteman op ziju ver
zoek , en aan de opzichters der 2" kl . I'. Groe
nen en J . Kuplijn Jz. eervol ontslag verleend. 

— lïij beschikking van denzelfden Minister van 
'23 Maart 1808 , zijn , met ingang van I Juli 1868, 
1°. bevorderd: tot opzichter van den Waterstaat 
l c kl . , J. Verdoom Hz., thans opzichter 2'- k l . ; tot 
opzichter van den Waterstaat '2'' k l . , .1. A. F . 
Claeys, C. J. Michaëlis en II. W. L . Doctors van 
Leeuwen, thans opzichters .'h' k l . ; tot opzichter 
van den waterstaat kl. , T. J. van A s , J E. 
Dieden en .1. C. Mann . thans opzichters 4'' kl . ; — 
2". na voorafgaand vergelijkend onderzoek benoemd 
tot opzichter van den Waterstaat 4'' k l . , C. .1. 
van Sluis, M. Couvee D.Jz. eu .1. Ilaringx. 

A m s t e r d a m . Den 21 «ten dezer heeft dc heer 
Abr. Lewe Quintus, voorzitter der hoofd-coin-
missic voor het oprichten van een monument 
ter herdenking van den slag bij Heiligerlee, dc 
leden der Amsterdamsche commissie in het Am-
stel-holcl alhier ontvangen ter mededeeling van 
de ontwerpen , voor het gedenkteeken ingeko
men. Hij weuschte hun gevoelen tc vernemen, 
over de vraag, aan welk der ontworpen monu
menten de voorkeur zou behooren gegeven te 
worden. De voorzitter dei' commissie voor de 
hoofdstad heeft den heer Quintus bericht gege
ven omtrent den aanvankclijkcn uitslag der in
zameling van bijdragen te Amsterdam en de 
uitkomst vernomen van hetgeen tot dusver ook 
elders ten behoeve der onderneming is geschied. 
In Friesland heeft het Friesch genootschap van 
geschied- , oudheid- en taalkunde zich tot hulp
commissie geconstitueerd; ook in Drenthe wordt 
veel belangstelling getoond. Men zal zich her
inneren , dat het leggen van den eersten steen 
bepaald is op den 2'Jitca Me i , den gedenkdag 
van den geleverdeii slag en van het sneuvelen 
van hertog Adolf vau Nassau. 

— Wij werden dezer dagen door welwillende 
toezending van wege de maatschappij van Grond-
krediet in dc gelegenheid gesteld kennis te ma
ken met verschillende bescheiden aangaande de 
droogmaking van het zuidelijk gedeelte der Zui
derzee. 

Wij hopen een en ander nader le bespreken en 
laten inmiddels hieronder den inhoud volgen vau 
een artikel, overgenomen uit het Utrechtsch Pro
vinciaal en Stedelijk Dagblad van 25 dezer : 

HET WITTE BOEK. 
Het is getiteldI Droogmaking van /iet '/.nidetijk gedeelte 

iter '/.uiderzee. Verzameling ran oj'ficieele liese/teiden, uit
gegeven door de Nederlandsehe Maatschappij voor grond-
krediet : te 's-Gravenhage bij de Getirs. J. ea 11. van Lau-
genhngsen. 

Het draagt het in liet liuofd dezes vernielde kle:;rluos uiter
lijk, luisscliicu omdat de meeste kleuren iu de staatkundige 
verzamelingen von ofScioelebescheiden ree.ls gebruikt waren, 
of misschien wel, om er een vlekkeloos uiterlijk aau te ge-
veu, dut aau de latere inschrijvers op deze kolossale ouder-
nemiug uiet ongevallig zou kunnen ziju. Maar wj moeien 
deu ernstigeu lezer, wien het alleen om de waarheid te doen 
is, eeue kleine waarschuwing geven. Dat vlekkeloos ouselud-
dig uiterlijk verbergt ouder andere stukken in zjne bladen 
eeue scherpsnijdende, tien Waterstaat doodrede memorie. 

Kr ligt eene adder ouder het gras, eu het witte boek is 
eeu van die gepleisterde graven, waarvan iu de Schrift ge
sproken wordt. 

Wij sullen trachten aau te toonen , dat wanneer er maar 
eeu gedeelte waar is van lutgeeu iu de memorie vuil de 

maatschappij van grondkrediet (te vinden op bl. 145 vau het 
witte hoek) gezegd wordt vau den raad van den Waterstaat, 
het plichtmatig zou zijn vau de Kegeering, de ingenieurs, uit 
welke die raad is samengesteld, onmiddellijk weg te zenden, 
of zooals men wel eens zegt, op stal te zetten. Want, wat 
beeft men aau een rand, die volgens het oordcel vau de 
mantseh. v. grondkrediet, inconsequent, lichtvaardig eu voor
ingenomen is, en een onvolledig rapport levert, dat dc lic-
geering tot geenerlei beslissing aanleiding geeft? 

Maar, wat is dan toeh eigenlijk die raaii van deu Water
staat? wordt er misschien gezegd. Vergun mij, dat ik er eene 
verklaring van geef. 

Bij vroegere organisation van het korps van den Waterstaat, 
bestond er een vaste raad, die eenmaal 's jaars bijeenkwam, 
waarin alle nieuwe werken van eeuig belang olidcrzocht wer
den. De raad werd gepresideerd door den minister vau deu 
Waterstaat en der publieke werken, en bij afwezigheid door 
deu inspecteur-generaal, en bestond uit deu inspecteur-gene
raal, dc hupeèteuren eu hoofdingenieurs, die de minister 
noodig oordeelde daarbij le roepen Deze inrichting veranderde 
bij latere organisatie eenigszins vnu aard, uiet echter vnu 
strekking. De raad kwam niet meer jaarlijks vast bijeen, 
maar werd alleen bijeengeroepen tot ccuig speciaal doel, om 
eeu of auder ontwerp van groot belang te onderzoeken. 

Zoo werd dan ook uu eeu laad van deu Waterstaat bijeen
geroepen, tot het onderzoeken van het ontwerp Uit droog
making van ecu gedeelte van ,1c Zuiderzee, en hom werd dc 
beantwoording van twee bepaalde vragen opgedragen, buiteu 
welke hij niet vermocht te gaan. 

De raad, waarover hier sprake is, bestond uit de volgende 
ingenieurs, leden vnu het korps van den Waterstaat, want 
de instelling, die van zuiver teelun'seheu aardis , gedoogt 
geene benoemingen buiten liet korps: 

F. W. Conrad, hoofdinspecteur, voorzitter. 
II. V. Fijnjc vau Salverda, hoofdinsp. titulair inspecteur 

iu de le. inspectie. 
J . O. van lienilt, hoofdiugeu. iu Noord-Holland. 
W. C. 1'. Baron vau Keede van Oiitshoorn, lioofdiug. in 

Utrecht. 
Jlir. J. Ortt van Schouauwen, hoofdiug. in Gelderland. 
N . J . van der Lee, hoofdiug. in Ovcrijsel. 
C J . Bolten, hoofdiug. iu friesland en 
J . M . t'. Wellan, ingenieur tc Utrecht als secretaris. 
Alle bekende namen, hoofdambtenaren van deu Water

staat, die door hunne dagehjksclle dicnstbetrckkinncu gere
kend konden worden, iu aanraking te komen met dc Zui
derzee. 

hater werd dc mad nog versterkt door drie leden: de in
specteur C. Bruuiiigs en de hoofdingenieurs jhr. J . R. T. 
Urtt eu t'. J . ilajward, .lie inmiddels tot dien rang waren 
opgeklommen, iu plaats vau de heeren Fijnjc van Salverda, 
Bolten eu Van Gendt, aan welke bataten echter het lidmaat
schap van deu raad bleef upgedragou. 

Men zou dus komen stellen, dat de raad was samenge
steld uit ingenieurs van rijpe ervaring, en zeker uiet uit licht
vaardige, inconsequente mauuen, die een geheel onvolledig 
verslag zullen uitbrengen. .Maar ja wel! de ïuuatschapplj 
van grondkrediet te Amsterdam tuont liet iu bet witte boek 
wel anders aan. 

Maar welke is die maatschappij van grondkrediet, die het 
zooveel beter schijnt te weten? Ja! dat weet ik zuo heel 
juist uiet uit te leggen. Ik geluof, dat het zoo iets is van 
eeue bank, waar men ziju geld kan brengen, waarbij men 
permissie geeft, om met dut geld zoo wat zaken te doen, 
om er reuteu vau te trekken. Precies weet ik bet niet, 
want mij ziju de statuten dezer maatsch. niet bekend. — 
Ik heb er mij nooit aau gelegen laten liggen, omdat ik mij 
nimmer met zulke geldzaken bemoei 

Maar wie ziju de heeren, die de maatschappij dirigceren ? 
Men vindt hunne namen bl. S vuu het witte hoek: 

J . P. P. vau Ziiyleu van Nyevclt. \ 
J. E . van Üylnud. I 
I. . N . vau Itandwijk. J commissarissen. 
A. M . J . lleiudriclis. 1 
K. G. W, van Wasseneer. ) 
J . W. Kramer, Directeur President. 
J . S. Bos, directeur. 
II. Koehussen, idem. 
De meeste uiet onbekende namen, doch geen enkel inge

nieur, noch iemand die ooit, zoo ik ineen, met eene droog
makerij van eeuig belang te doen heeft gehad. 

Deze heeren hebben evenwel eeu vcroordeelend vonnis 
gestreken over de leden vau den raad, die zij zelf op blz. 
150 vau het witte boek rangschikken onder mannen vau 
uitnemende kunde en ervaring. 

Ik zal maar eeuige uiet malschc uitdrukkingen der me
morie overslaan, om te komen tot bl. 151 , waar bij resum
tie gezegd wordt, dat de maatsch. vau grondkrediet heeft 
aangetoond , dat de raad v. d. W. een onvolledig, tot uio-
tiveerilig eener practschc beslissing geheel ondienstig rap
port heelt uitgebracht: hij het volvoeren vau ziju mandaat 
zich op een valseh standpunt heeft gesteld, eu zich aan ver
regaande inkonsequeutie heelt schuldig gemaakt; en bl. 152, 
loo , 154 cn 155, waar de raad beschuldigd wordt vau te
genstrijdigheid; eu van lichtvaardige terzijdestelling vau op
gaven; van bepaalde vooringenomenheid tegen het ontwerp, 
van onvolledige en fragmentarische behandeling van het ge
heel ; van bet doorgaand ongemotiveerd beantwoorden der 
geleverde udstruetien der plauueli; van een zich zelf outze-
liJlweud oordeel, en een evasief antwoord tc geven; vnu tc 
weigeren om iu gemeen overleg te treden, eu eindelijk nog 
eens teu slotte van ecu versing geleverd te hebben, dat de 
Regeerilig tot geene praetisehe beslissing kau leiden. 

Waarlijk genoeg, om (wanneer dat afles waar was) dien 
raad hoe eerder hoe beter naar huis te zenden. 

Het heeft er veel vau, alsof de maatsch. van groudkrc-
diet; zonder eenige noodzakelijkheid , eene queretle d' AUemantl 
met deu raad gezocht heeft, waardoor men geen hoog denk
beeld verkrijgt van het rentend en goed overleg der direc
tie eener maatsch , waaraan de goede burgerij haar bespaarde 
relden toevertrouwt. 

1 k hen nieuwsgierig wat het ernstige publiek, dat de zaken 
kalm onderzoekt, er vnu zal zeggen; ik zeg liet ernstige pu
bliek, hij onderscheiding vau het groote publiek, want het 
laatst bedoelde publiek leest weinig of althans zeer vluchtig , 
eu zegt al spoedigi nu dat hebben die heeren vnu het 
grondkrediet eens ferm gezegd aau die Ingenieurs, die zich 
verbeelden de wijsheid in pacht te hebben; ze zeggen mnar 
ferm weg waar het op staat, enz. 

Ik voor mij geloof, dat het den rand van den Waterstaat 
geene moeite zal kosten, als hij zich daartoe verledigen w i l , 
om de besehuldigingen: vau zich op eeu valseh standpunt te 
hebben gesteld, vau inconsequentie, tegenstrijdigheid, voor
ingenomenheid un lichtvaardigheid van zich af'te werpen. 
Ik heb in bet versing vau den raad geen enkel bewijs ge
vonden , dat zulke beschuldigingen kun wettigen, 

-Men leze de laatste zinsnede vnu $ 33 vau liet verslag van 

jeu raad, en men vragc zich af, of dc Rcgccring een beter, 
korter cu bepaulder advies kau hebben, om eene beslissing 
j e nemen. 

lie memorie vnu dc mnatsch. van grondkrediet is iu mijne 
•ehatting eeu op allerlei drogredenen steunend, der zake 
naheal olllloodig stuk ; het doet eene verkeerde uitwerking, 
,vant het benadeelt de zaak der maatschappij, die, zonder 
dat iets daartoe noopte, eene querelle d'Aflelnaud gemaakt 
heeft tegen deu raad v. d. Waterstaat, die iu ziju versing 
alle blijken heeft gegeven, de zaak uit een volkomen onzij-
j i L , standpunt, ernstig eu nauwkeurig onderzocht te hebben. 

Degenen, wicu het ernst is mede te werken, om de Zui
derzee droog te maken, mogen de maatsch. v. grondkrediet 
dan wel uiet bedanken voor de onware, onbeleefde en der 
z ake nadeelige wijze, waarop zij eeu raad heeft aangevallen, 
,lie werkelijk met de zauk was ingenomen, zooids uit $ 1 
van zijn verslag genoegzaam blijkt, maar wieu het plicht was, 
het voor en tegen crlistig te onderzoeken, waaraan bij m. i . 
zeer volledig voldaan heeft. 

A r n h e m . De opbouw der suikerfabriek alhier 
is gegund aan den heer G. A. van der Eerden Wz. 
te Boxtel voor /' 50,800. 

~ MAATSCHAPPIJ TUT HEVOUÜEIIIXU 
DEK HOUWKUNST. 

AFDEELING AMSTERDAM. 
Den 20 , l ' ° Maart j . l . werd in het lokaal »de 

Eensgezindheid" de '275"c vergadering gehouden , 
waarin door den heer J. de Haan eene kunst
beschouwing werd gegeven. 

Naar aanleiding eener uitnoodiging vanwege 
het bestuur der ambachtsschool aan de afdeeling 
gericht, om het jaarlijksch verslag aangaande de 
werkzaamheden bij te wonen, dat den lb"1™ dezer 
had plaatsgevonden, werd door den heer II. Mole 
mans het voorstel gedaan, om ƒ 5 0 , — ten behoeve 
der ambachtsschool beschikbaar le stellen, als 
een blijk van belangstelling in- en tevredenheid 
over die instelling. Met algemeene stemmen werd 
dit voorstel aangenomen , waarna de vergadering 
werd gesloten. 

AKDEKI.INO ROTTERDAM. 
In de vergadering van 20 Maart I. I. werd, 

na lezing en goedkeuring der notulen vau de 
vorige vergadering, door den voorzitter mededee
ling gedaan van de navolgende schriftelijk inge
komen vraag: Wat heeft de ondervinding ge
leerd omtrent het gebruik van sintels bij het op-
hoogen van gronden, het dempen van slooten enz.? 

Als vervolg op eene vroeger door een lid ge
leverde bijdrage beti ellende het droogmaken der 
/.uiderzee naar de plannen van den inspecteur 
van den Waterstaat, de heer lieijerinck , werden 
door datzelfde lid die plannen, naar aanleiding 
van de over hetzelfde onderwerp uitgekomen 
brochure van den heer Linse, civiel-iiigeneur, 
andermaal den leden toegelicht en gaf de spre
ker in een uitgewerkt betoog als zijne ineeiiing 
tc kennen zich met de zienswijze van den heer 
Linse niet tc kunnen vereenigen. 

Tot inleiding eene beantwoording der door de 
maatschappij gestelde vragen: Welke zijn de 
hoofd- en grond vormen van den Egyptisclien 
bouwstijl? Aan welke denkbeelden zijn die vormen 
ontleend ? Welke Egyptische monumenten be
zitten de schoonste vormen , en van welken tijd 
dagteekenen zij? werd door een lid een belangrijk 
overzicht geleverd van genoemd land , het volk , 
hunne geschiedenis , godsdienst, wetgeving , kun
sten en wetenschappen. 

Boor het l id , de heer Jan vau der Pot, werden 
aan de leden eenige uit verschillende melanges 
(zand en cement) samengestelde monsters Port
land-cement uit de fabriek van de heeren Dycker-
holf en Zonen tc Amoneburg bij Biebricb ter 
bezichtiging aangeboden. Naar de daarbij gegeven 
inlichtingen tc oordeelen , zoude dit cement door 
minder kostbaarheid cn betere eigenschappen 
boven het bekende Engelsche cement tc ver
kiezen zijn. Aangezien bereids eeuige leden het 
Duitsche cement tot verschillende doeleinden ge
bezigd hebben of bezigen, zullen deze worden 
iiitgenoodigd omtrent hunne bevinding mededee
ling aan de vergadering te willen doen. 

Hierna werd de vergadering gesloten. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de lledacteur ! 
Uw blad, waarin tot nog toe weinig is voor

gekomen omtrent het stelsel, met de invoering 
waarvan wij ons bezig houden, bevat in uw 
n°. 11 van den 14d™ dezer maand, een artikel 
uit Breda, waarin onze namen reeds in deu aan
hef worden vermeld , dat ons de vrijheid doet 
nemen eenige ruimte te verzoeken, ten einde 
daarop te antwoorden. 

De vreemde toon van dit artikel, benevens de 
Vele onnauwkeurigheden, die er in voorkomen, 

die den correspondent aanwijzen als niet 
bevoegd, om hetgeen daar is voorgevallen, tc be-
oordeclen, veel minder om daarover verslag te 

geven , noopt ons dit antwoord langer te rekken 
dan ons aangenaam is. Vooreerst wordt cr ge
sproken van een vergaarbak of dame, welk 
laatste woord op een onverklaarbare wijze in de 
plaats gekomen is va:i «reservoir", dat door ons bij 
de proefneming telkens daarvoor werd gebezigd ; 
vervolgens vau de rioolleiding, die aangelegd 
was, om aan te wijzen «hoe de leiding moet wor
den aangelegd", terwijl er toen door ons ook werd 
opgemerkt, dut de leiding uitmondde in een pri
vaat put, om de werking op faecale stollen aan te 
toonen , maar dat in dc werkelijke toepassing, de 
verbinding met de privaten op eene andere wijze 
geschiedde. 

Wat ook omtrent liet verhand der hol gebogen 
buizen gezegd wordt, is niet duidelijk. 

Wij danken hem voor zijne mededeeling, dat 
het storten van den inhoud vau privaten in lucht
ledige ruimten niet nieuw is, maar zouden gaarne 
voor den lof, dien hij de bij dit stelsel gebezigde 
toestellen toezwaait, de verdiensten daarvan door 
een meer b.voegden hebben erkend gezien. 

Wat de misgreep betreft en de gevolgen daar
van . hier raakt hij geheel het spoor bijster; 
dat er te veel van den tender gevergd werd bij 
het herhaaldelijk vullen en uitstorten van het 
reservoir, waartoe de ruimen voorraad der fae
cale stollen hier voorhanden , aanleiding gaf, 
was voor een ieder zichtbaar, óók dat de stollen 
voor een gedeelte door de luchtpomp werden ge
trokken en in deu vuurhaard uitgeblazen ; maar 
dat zij in den sloomheid geraakten, daartoe bc-
stuiid volstrekt geene kans ; en zou uw corres
pondent zich hiervan alleen hebben kunnen overtui
gen, wanneer bij door hetzelfde gat was binnenge
drongen, dat tol toegang van de faecale stollen 
had gediend. 

Dat de afwezigheid van een of ander peiltoe
stel hiervan de oorzaak was, toont hij op scherp
zinnige wijze aan; de haast, waarmede de werk
tuigen voor de proefneming waren gereed gemaakt 
en die geene behoorlijke voorafgaande oefening 
toeliet, moet tot onze verontschuldiging dienen, 
dat de daarvoor noodige inrichtingen nog niet 
op den tender waren aangebracht, maar omtrent 
welker samenstelling reeds lang door ons was over
eengekomen. Wat verder de «nachtelijke machinale 
verrichtingen" betreft, hier wordt uw correspon
dent eens recht duister; de wijze echter waarop 
hij zich zoowel over technici als niel-lechnici 
ontfermt, om hunne bezwaren uit den weg te 
ruimen, is prijzenswaardig;' hij schijnt evenwel 
niet in te zien, dat juist liet machinale, het ge
regeld terugkeeren van dezelfde bewerking en 
dezelfde handgrepen, de geoefendheid van den 
machinist zeer zal bevorderen , en dat het nach
telijk uur daar zeer weinig invloed op zal heb
ben , wanneer dit tijdperk daarvoor geregeld 
bestemd zal zijn. De waarschuwing van uwen 
correspondent, dat niemand tot de deugdelijkheid 
van het systeem, in zijn geheelen omvang, moet 
besluiten, uit den goeden uitslag dezer proeven is 
voorbarig en ongepast. Welk deskundige toch die 
tot beoordeeling van het geheel is geroepen, 
ZOU zulk eene dwaasheid begaan. 

Wij billijken zijn besluit, om het oordeel van 
de vele aanwezigen niet vooruit te loopen en 
ook dat omtrent de beantwoording van de vraag 
betreffende den landbouw, tot geen van beiden 
wij hem in staat rekenen ; wij staven deze bewering 
door te wijzen op het verslag, hetgeen hij heeft 
gegeven van de toespraak van den Burgemeester 
der residentie, dat overvloeit van onwaarheden 
en on&in. 

Wanneer uw correspondent het noodig oor
deelt, om hierop te antwoorden, dan verzoeken 
wij hem daarbij zijn naam te openbaren; wij 
strijden met open viziei, gesteund door de gun
stige uitspraken van alle deskundigen, die het 
stelsel onderzocht hebben. 

Dc onzekere toon van het artikel heeft onzen 
argwaan opgewekt, en wanneer er werkelijk 
eeuig voornemen bestaan heeft, om de zaak aan 
te bevelen, dan vragen wij uwen correspondent 
om verschooning, maar zouden bijna geneigd zijn 
uit te roepen: 

De lleere beware ons voor zulke vrienden ! 
's-Gravenhage, 10' Maart 1808. 

C. T. I.IEIIXUH, Kapt.-lngcnicur, 
(Amerika) 

MAAS GEESTEHANUS, 
Civ. lng. 

De beschuldigingen van onbevoegdheid tot 
het vellen vau een oordeel, en nog meer de toon 
van het stuk en de jagt op aardigheden, die 
daarin doorstraalt, zullen wellicht oorzaak zijn dat 

onze berichtgever niet dan noode de pen opneemt 
om zijn verslag te verdedigen. 

De Redactie. 

Mijnheer dc Redacteur! 
In het nommer van uw geacht weekblad van 

21 dezer, lazen wij een bericht van uwen corres
pondent uit de hoofdstad omtrent de maatschappij 
•de Bouwkas" en hare woningen. 

Dankbaar voor de welwillende beoordeeling van 
ons streven , mogen we toch onjuistheden in dat 
bericht niet over het hoofd zien. 

Inderdaad is het waar dat op 11 Maart een 
ongeval met een deel der bekapping heelt plaats 
gehad, maar ter wille van de reputatie onze wonin
gen mogen wij met de onvolledige en daardoor 
niet geheel juiste vermelding van uwen correspon
dent geen genoegen nemen. 

Ziehier wat er van de zaak i s ; op 12 Maart 
zou in bijzijn der aandeelhouders een gedenksteen 
gelegd worden, de bekapping van een gedeelte 
der woningen (9) was gereed, maar de tusschen-
inuren, die de kap moesten steunen, waren nog 
niet tot de gording doorgetrokken en de kap alzoo 
alleen door spanten gesteund, toen de opzichter 
der aannemers, met het doel om de aanbesteden 
aangenaam te verrassen, die niet gesteunde kap 
met pannen liet bedekken: dut bedekken ging, 
door het vallen van den avond, niet gelijk
matig, en van daar dat de kap is afgeschoven, 
veeleer dan onder haren last bezweken, en in 
haren ya l , niet de muren, maar enkele steenen 
boven de kozijnen heeft niedegesleept. 

Gij zult begrijpen, M. de I!., dat wij er belang 
in stellen, dat niet als eene fout in de constructie 
worde aangemerkt wat dit inderdaad niet is, dat 
ook niet op ons schijn ruste alsof wij woningen 
bouwen, die haar eigen pannenlast niet kunnen 
dragen , evenzeer als gij zult inzien dat eene her
haling van hetzelfde ongeval onmogelijk is, zoodra 
de tusschen of scheidingsmuren de kap steunen. 

Wij willen deze gelegenheid te baat nemen 
om, zonder te onderzoeken in hoeverre het dis
creet i s , het cijfer van eene onderhaiilsclie aan
besteding te publiceercn, u cn uwe lezers te 
doen opmerken, dat het door uwen correspondent 
aangegeven cijfer niet geheel juist i s , evenmin 
als het bedrag, als koopsom vermeld voor het 
benoodigde terrein, het opgegeven aantal wonin
gen , hunne verdeeling en de huurprijzen. 

Over deze opgaven, die bf alleen voor onze 
aandeelhouders belang hebben, bf bij de meest 
oppervlakkige beschouwing iu loco onjuist blij
ken , achten wij het onnoodig in verdere détails 
tc treden. 

Met de opname dezer regelen in het eerstvol
gend nommer van uw blad, zul, gij, Mijnheer 
de lledacteur, zeer verplichten 

Uwe Dw. Dienaren, 
Directeuren der Bouwkas, 

G. A. HEIXIKEN, 
Amsterdam, J. C. DE VRIES. 

24 Maart 1808. 

Bij de firma (.'. L. van Langcuhuvscu (J. A. Alberdingk 
Tliijiu) is eeu vers uitgegeven, getiteld: Het auti-nntiounle 
nationale monument, dat het volgende bevat: „zuo heb ik 
openlijk te Amsterdam booren bewijzen, dat de bekroonde 
kunstenaar nooit of immer de bekroonde teekening gemaakt 
heeft. Vandaar, dat de bekroonde, uu zelf aan het werk 
moetende gaan, noch eene voldoeude teekeuiug van de aau 
te brengen veranderingen, noch eeuig fatsoenlijk beeld kau 
klaar krijgen." 

„Met vreemde teekeuiug kan men deu prijs behalen." 
Daarmede wordt mij teu laste gelegd dat ik met eens au-

ders werk de commissie en niet de vele voor Z. K. H. deu 
Prins gemaakte gewijzigde teekeniugeu, ook dezen bedrogen 
heb. Ik sommeer alsuil deu schrijver of den uitgever deu 
naam bekend te maken van deu persoou, door wieu bij dat 
„openlijk te Amsterdam heeft hooren bewijzen," opdat ik mij 
tot dezen kunne wenden om die bewijzen te vernemen. Daar
tegen stel ik mijne portefeuilles met studies cu teekeuiugeu 
ter inzuge open voor alten fatsoenlijken belangstellende. 
Wanneer de schrijver of de uitgever van het vers in gebreke 
blijft dit te doen, zal het publiek zijue insinuatie ecu laster 
noemen die, umdat hij misschien door de strafwet niet te 
bereiken is, daarom niet minder verachtelijk is. 

's-Gravenhage, 26 Maart 1808. J. Pil. KOELMAN. 

en . 

A a n k o n d i g i n g e n 
M a a n d a g , SO Maart. 

A l k m a a r , ten l i ' , ure, iu het stationsgebouw: liet 
makeu vau verliuugilc trottoirs op i!e stations tc Auna-Vnu-
lowua, ScliHgcu, .\ourd-Scharwoude cn Alkmaar, teu be
hoeve vau deu Nuord-Hollaiulseheu Staatsspoorweg. 

'H llage, ten i l 1 ^ ure, aau het prov. bestuur: liet ver-
rielitcn van bnggrrwVrk in het bed der Nieuwe M er wede, 
ouder de gemeenten Werkendam, Made e. a. eu Dubbel
dam, iu dc provinciën Noonl-lirabnnt eu Zuid-llollauti, duur 
middel der Itijksstoombaggervaartuigen, met dr! bedieuiug 
en liet onderhuud dier vaartuigen tot 1". Augustus L868*, 

Zil l l iheii , teu - ure, in de nieuwe sociëteit: het btuwell 
van drie hoerenhuizen. 
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' u l l age , ten 2 ure, ten raadhuize, door de hoofdcom

missie voor het nationaal gedeuktccken vonr Nov. 1818: het 
verrichten vau alle stecuhouwerswerken, het opmetselen cn 
stellen van genoemd monument, met dc stoepen cu treden,, 
en dc levering vau allen daartoe bcnoodigdeu escauzijuachcu 
steen cu metselmaterialen. 

V i n s d a g , S I H a a r t . 
A r n h e m , ten 12 ure, aan het prov. bestuur: lo. hetvan 

buitcii verwen der provinciale gebouwen te Arnhem in 1808; 
2o. het doen vau eeuige vernieuwingen aan die gebouwen 

mede iu 1868. 
D o n d e r d a g , 2 A p r i l , 

' • l l a g e , ten 12 ure, aau het miuistcric van binnenl. 
zaken: het vervaardigen, leveren cu opstellen van twee stuks 
waterkranen. 

' » l l a g e . ten 12 ure, aan liet ministerie van binnenl. 
zaken: het vervaardigen, levereu cn opstellen op dc stapel
plaats bij Dordrecht van ecu plaatijzeren bak. 

M a r k e l o , (Over i j s se l ) ten 1 uur, in dc raadkamer: 
de vergrooting en verbetering van de dorpsschool. 

H a a r l e m , ten '£*., ure, aan het prov. bestuur: het 
wegruimen van een in de Zuiderzee vóór Kukhuizen gezon
ken vaartuig. 

H a a r l e m , teu 2'/ 2 ure, aan liet prov. bestuur: het bou
wen vau eene nieuwe protestantse!ie kerk met eousistoric-
kauicr iu de Kagennccr, op een terrein tc Abbcncs in de 
Haarlemmermeer, ter zijde van dc nieuw gebouwde school 
aldaar, geheel volgens de hiervan gemaakte teekeningen. 

Z a t e r d a g , 4 A p r i l . 
N l e u w - L e k k e r l a n d . teu 11 ure, in het raadhuis: 

eenige veranderingen cn hentellingen aan dc eerste openbare 
school dier gemeente. 

M a a s t r i c h t , ten 12 ure, in het komediegebouw: lo. 
het sloopen van dc Onze Lieve Vrouwenpoort te Maastricht; 
2o. het maken vau ecu nieuwen uitgang door dc vesting
werken buiten de Martcnspoort tc Wijck; 3o. het maken 
van een nieuwen uitgang door de vestingwerken buiten dc 
Brussclsche poort te Maastricht. 

G o r l n c h e m , ten 12 ure, in den Doelen: het makeu 
van een gebouw met bijbehoorendc werken voor een Stoom
gemaal, nabij den Klshout, gemeente Nieuw-Lekkerland. 

M a a n d a g , A A p r i l . 
'H l l age . ten I I " 1 ure, aan het prov. bestuur: het le

veren van voorwerpen van gegoten en gesmeed ijzer, koper 
en metaal, benevens het bezorgen van smeden cn werklie
den tot het doen van herstellingen aan de stoomvaartuigen, 
ten dienste van het baggerwerk in de Merwedc cn Ki l len , 

fedurende een tijdvak aanvangende op den dag der gocd-
euring van dc aanbesteding cn eindigende op ultimo 

Maart 1869. 
A m s t e r d a m , ten 12 ure, aan het raadhuis: het dempen 

van een gedeelte der Achtergracht. 
V i n s d a g , 7 A p r i l . 

W o e r d e n , ten 12 ure, iu het gevaugenhuis: het leveren 
en stellen van eenige ijzeren hekwerken bij cn aan de ge
vangenis voor veroordeelde vrouwen tc Woerden. 

N l e u w e r - A m s t e l , ten 1 ure, in het gemeentehuis: dc 
opbouw van een nieuw schoollokaal en ceuc onderwijzers-
woning aan den Amstcldijk, onder genoemde gemeente. 

W o e n s d a g , 8 A p r i l . 
' s H a g e , ten 12 ure, aau het ministerie van binnenl. 

zaken: het onderhonden gedurende écu jaar van de werken 
tot verbutcring van den waterweg van Rotterdam naar Zee 
aau den Hoek van Holland, ingaande den lsten Mei 1868 
en eindigende den 30stcn April 1869. 

's Huge , ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het maken van eene krib met piasberm daarvóór, 
in de rivier het Scheur aan den Hoek van Holland, voor dc 
verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee. 

Donde rdag , 9 A p r i l . 
' s l l a g e , ten 1 1 % ure, aan het prov. bestuur: 1°. het 

graven, 'vervoeren en lossen van 16,000 kubieke ellen vlet-

frond, roor deu aan te leggen Plempdijk door dcn[ Mid-
cnnlas, langs de akkers, gelegen ten Oosten van dc Korte 

Kade, in de gemeente Kralingcn, provincie Zuid-Holland; 
2°. het éénjarig onderhoud van eenige werken, uitgevoerd 
ten behoeve van- of in verband staande met dc droogmaking 
der plassen in Schicland, aanvangende den lstcu Mei 1868 
en eindigende den 30stcn April 1869. 

's H a g e , ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken; het bouwen eener steenen uitwateringsluis bewesten 
Vlissingeu met eenige daarbij behoorende werken. 

'« H a g e , ten 12 ure, aau het ministerie van binnenl. 
zaken i het maken van een gedeelte spoorweg in de gemeente 
Dubbeldam, ten behoeve van dc overbruggiug van het Hol
landsen Diep bij Moerdijk. 

H a g e . ten 12 ure, aan liet ministerie van binnenl. 
zaken: het maken van een gedeelte spoorweg in dc gemeente 
Zevenbergen eu Zwaluwe, teu behoeve van de overbruggiug 
van het Hollandsch Diep bij Moerdijk. 

V r i j d a g , l O A p r i l . 
Oos tbu rg , teu 11 uur , teu raadhuize : het verbeteren 

en begriuden van den weg van dc kom der gemeente Oost-
burg tot op het dorp te Watcrluudkcrkjc, met een zijtak 
naar het zoogenaamde Keiu-Brabant, ter gezamenlijke lengte 
van p. m. 5700 ellen. 

Za te rdag* 11 A p r i l . 
L e e u w a r d e n , ten it1/., ure, iu het gemeentehuis: het 

eerste gedeelte der werken tot uitbreiding van het bebouwde 
gedeelte der gemeente, bestaande hoofdzakelijk i n : a. het 
verleggen der gracht tusschen de Wirdumer- eu vcrlaats-
bruggen; b. het maken van p. m. 935 cl wal in uren; r. idem 
van walhoofden en draaipenant voor eene drnnibrug met 
twee doorvaarten, benevens het dek op die brug; rf. idem 
vau 192 cl riool cn eene zinkkolk; e. liet afgraven, aanvul
len en ophoogen van de terreinen wederzijds der te verleg
gen gracht eu der toegangen naar het stationsgebouw cn het 
zaailand. Alles in één perceel. 

H o n d e r d a g , tfft A p r i l , 
's Hage , ten 12 ure, aan het ministerie vau binnenl. 

zakeu : het kepen, vlakken eu kreosoteren vau 98,000 gree
nen dwarsliggers en het leveren van 1,250,000 Ncd. ponden 
creosootolie, iu twee perceelen. 

' M i l a g e , ten 12 ure, aau het ministerie van binnenl. 
zaken: het vervaardigen cu leveren van 50 tongbewegingen. 

H o n d e r d a g , 23 A p r i l , 
's l l a g e i ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zaken: het ophoogen vau eeu gedeelte vau het terrein voor 
het algemeen magazijn cn de centrale werkplaatsen tc Tilburg. 

D o n d e r d a g , 3 0 A p r i l , 
's l l age i ten 12 ure, aan het ministerie vau binnenl. 

zaken: het inkepen, vlakken cu kreosoteeren te Dordrecht, 
vau 106,000 dwarsliggers en dc levcriug van 1,500,000 Ned. 
ponden kreosoot-olie, in twee perceelen. 

A f l o o p v a n aanbes ted ingen . 
's H a g e , 1 9 Maart: het maken van deu Ringdijk langs 

den Noord- en Zuid-Westelijken oever der Plasscu, over de 
lauden gelegen langs den biuneiivoct der linkcr-lïottckade iu 
de gemeente HUIegersberg. Voor het le perceel waren 4 
billetten ingekomen, liet werd ingezet voor ƒ 40,000 met 
opbod van ƒ 100, en verbleef nan hen die foot dc minste 
som hadden ingeschreven, namelijk dc heeren L . Brand cn 0. 
vnn der Meijden te Giessendam, voor ƒ 48,000. Voor het 
2e perceel waren 2 billctteu ingekomen; het werd weder voor 
ƒ 40,000 met opbod van ƒ100 ingezet, en verbleef aau dezelfde 
lieercn, die weder voor de minste som, namelijk voor ƒ49,000 
hadden ingeschreven. Voor het 3e perceel waren weder 2 
billetten ingekomen; bet werd ingezet voor ƒ26,000 met 
opbod van ƒ 1 0 0 eu gemijnd door den heer L. A. van Haaftcn, 
te Sliedrceht, voor ƒ30,000. Voor dc massa waren 11 bil
letten van inschrijving ingekomen; zij werd ingezet voor 
ƒ100,000, met aanvankelijk opbod van / '500, en op het 
einde van J 100, eu werd gemijnd door dezelfde heeren 
L . Brand en O, van der Meijden, te Giessendam, voor 
f 126,000. 

M i d d e l b u r g , 20 Mnart: het bouwen vun eene sluiswach
ters woning en schuur in dc watering Schcrpcnissc. Aange
nomen door den heer A. van Bezooijen, tc St.-Maartensdijk, 
voor ƒ 4179. 

"s l l a g e , 23 Maart: het maken van een heuvel, cp de 
bovenste Kicvietswnnrd, ouder dc gemeente Werkendam, 
provincie Noord-Brabant, behoorende tot de werken der 
Merwedc en Killen. Daarvoor waren 24 billetten van inschrij
ving ingekomen cu was de minste iusclirijving die van den 
heer H. Middelkoop, van Leerdam, voor ƒ 7948. 

's l l a g e , 23 Maart: het bouwcu vnn eeu locaal bij het 
schoolgebouw in de Lom bard straat; daarvoor waren ö billet
ten van iusclirijving ingekomen cn was de minste inschrijving 
die van den heer P. van den Engel, alhier, voor ƒ 3 8 9 1 . 

's l l a g e , 24 Maart: het houwen van eene lichtwachtcrs-
woniug aan den hoek van de Kwak, bewesten Hcllevoetsluis, 
alles met den aankleve vau dicu. Daarvoor waren 8 billetten 
van inschrijving ingekomen, en was dc minste inschrijving 
die van den heer A. Linholt, tc Nieuwe Helvoet, voor ƒ3175. 

A r n h e m , 2S Maart: het doeu van eenige veranderingen 
aan het gebouw Musis Sacrum;— vau dc zeven inschrijvers, 
was dc hoogste de heer Emming voor j 10900 en de laag
ste, dc heer G. Liefting, voor ƒ8559 . 

Nteeg 20 Maart: levering van 100,000 kleurig klinkerts 
cu 30,000 boerengraauw. Van dc 5 inschrijvers was de minste 
aanhicdiug van den heer .1. G. Woltcrs ad ƒ 12.90 voor dc 
klinkers en ƒ 10 voor Boerengraauw. 

Advertentiën. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN L E E U 

WARDEN hebben het voornemen, op Z a t u r d a g 
d e n 11 A p r i l e. k . , des voormiddags ten 11 ' / 2 

ure, in het Gemeentehuis aldaar, publiek a a n 
te b e s t e d e n : 

Het eerste gedeelte der werken tot uitbreiding 
van het bebouwde gedeelte der Gemeente, be
staande hoofdzakelijk in : 

A. H e t ver leggen der G R A C H T tus
schen de W i r d u m e r - e n V e r l a a t s -
bruggen . 

B. H e t m a k e n v a n p. m . 935 e l W A L -
M U R E N . 

C. I d e m v a n W A L H O O F D E N e n D R A A I 
P E N A N T v o o r eene D r a a i b r u g m e t 
T w e e D o o r v a a r t e n , benevens het 
D e k op d ie B r u g . 

D. I d e m v a n 192 e l R I O O L e n eene 
Z I N K K O L K . 

E. H e t a f g r a v e n , a a n v u l l e n e n ophoo
gen v a n de T E R R E I N E N wederz i jds 
der te ver leggen G r a c h t e n der toe
gangen naa r het S t a t i o n s g e b o u w e n 
het Z a a i l a n d . 

A l l e s i n é é n percee l . 
Het bestek en inlichtingen zijn te bekomen bij 

den GEMEENTE-ARCHITECT, op eiken werkdag, 
van 's morgens 9 lot 's avonds 0 uur; terwijl de 
Inschrijvingsbillettcn uiterlijk op Vrijdag den 
10 April e. k., des avonds ten 7 uur moeten 
zijn ingeleverd ter Secretarie der Gemeente. 

Leeuwarden, den 19 Maart 1868. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

DIRK ZEPER. 
De Secretaris , DE SWART. 

HET GEMEENTE-BESTUUR VAN BERGEN OP 
ZOOM waagt een G E M E E N T E - A R C H I T E K T , 
tevens L e e r a a r i n he t R e g t l i j n i g e n B o u w 
k u n d i g T e e k e n e n a a n de Gemeente- teeken-
s c h o o l , voorzien van de akte volgens de wet op 
het Middelbaar Onderwijs of' die vermeld 2' M 2 
van bet Koninklijk besluit van den 28 February 
1808 (Staatsblad n°. 27). 

Natuur- cn Werktuigkundige kennis dient tot 
aanbeveling, op eene jaarwedde van f 1200 met 
aandeel in de schoolgelden. 

De gestelde termijn tot liet inleveren der akte 
van bekwaamheid vóór 1 Maart 1868, bij vorige 
annonces, wordt, naar aanleiding van gemeld 
Koninklijk besluit verlengd tot veertien dagen, 
na bet afgeloopen eerstvolgende Examen tot het 
verkrijgen der bedoelde akten. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER GE

MEENTE AMSTERDAM zullen op Maandag den 
6 April 1808, des middags ten 12 ure, op het 
Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrij
ving in een perceel aanbesteden: 

H e t D E M P E N v a n een gedeelte 
v a n de A C H T E R G R A C H T , begrepen 
tu s schen het ver lengde v a n d e n Oog. 
t e l i jken geve l v a n percee l Z 142 en 
het ver lengde v a n het W e s t e i n d e , 
me t de daarmede i n v e r b a n d staande 
w e r k e n , a l les m e t de l e v e r i n g v a n 
de daar toe noodige M a t e r i a l e n en 
A r b e i d s l o o n e n . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn te ver
krijgen ter Drukkerij dezer gemeente , en liggen 
voorts ter lezing iu een der lokalen van de Se
cretarie (afdeeling P u b l i e k e W e r k e n ) op bet 
Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan het gebouw genaamd »Zceregt", op het Bu
reau van den Heer Ingenieur J. G. V A N NIKTRIK, 
des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

AMSTERDAM , Burgemeester en 
den 19 Maart 1868. Wethouders voornoemd, 

F O C K . 
De Secretaris, 

C . E . V A I L L A N T . 

Getrokken ijzer voor Balken 
en Brugleggers 

in ruime Sortering voorhanden en bij partij 
tot fabrieksprijs te bekomen bij 

G. A . A. VAN DE WALL & C°. 
te ARNHEM, 

bij wien ook het D e p o t is gevestigd 
van Z I N K voor D a k b e d e k k i n g als
mede S A T I N E E R Z I N K cn Z I N K -
O X I D E van de SOCIÉTÉ DE I.A VIEILLE 
MONTAGNE te Angleur in Belgian. 

Stooinfabrijk van Draadnagels 
t e A R N H E M . 

Orders op dit artikel, in afmetingen van ' / 2 tot 
5% Rijnlandsche duimen lengte, uit taai Duitsch 
ijzerdraad met verzonkenc schroef of platkoppen, 
worden met spoed uitgevoerd. — Prijscouranten 
en monsters worden op ft anco aanvrage gegeven en 
aan fabrikanten, winkeliers en aannemers voordeelig 
rabat aangeboden. Recommandeert zich tevens in 
het leveren of veranderen van B r a n d s p u i t e n , 
P o m p e n en daarbij behoorende benoodigdheden. 

J . H . P O T H M A N N 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK V A N DE HEEREN 

D I J C K K H H O F F en Zonen te B i e b r i c h . 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten , wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A K D E R P O T . 

Bij MARTINUS NIJHOFF, te 's Gravenhage, en 
D. A . THIEME, te Arnhem, ziet het licht: 

meer bepaaldelijk beschouwd als grondstof, be
stemd tot vervaardiging van vuurmonden door 

\ . K. m E U T H G R , 

Kapitein der Artillerie. 

Uitgegeven op last van het Departement van Oorlog. 
Roy. 8vo. 96 blz. Met 5 platen. Prijs f 1.20. 

Uitgegeven to Arnhei» b £ g . A . THIEME.—Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & ,C». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER WIEL. 
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Derde jaargang. fl°. 14. 

Verschijnt geregeld iederen Zaterdag bij 
II. A . T H I E M E te A r n h e m . 

Priji per 3 muntten franco p. p. ƒ 1.6.1. 

4 April 1868. 

l e i ibfDieerl lieb HII «• jlJfglBJ. 
Mierleotiéi loslen / -,!0 per giiuni regel 

tn f -Ai toer legel el e» 1°. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IÏÏGEHEUIIS, FiBRIKAITEN, AAMEIERS en 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 N G E N D T J ö z . 

Met medewerking van Dr. T. TAN POESBURGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J . H. LELIMAN, 11. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EÏSIN6A, H. P. VOGEL 

(Bij deze courant behoort een bijvoegsel). 

VERMEERDERING V A N DE WARMTEPRODUCTIE 
BIJ DEN HOFFMANNSCHEN OVEN. 

Bij het oprichten van ovens voor het bakken 
van inetselsteenen , is het een vereischte er steeds 
op bedacht te ziju, om van de aan tc wenden 
brandstof de hoogst mogelijke warmte te kunnen 
genieten ; om dit te bereiken , beeft men de ovens 
reeds velerlei gedaanten doen aannemen en aller
lei voorslagen gedaan. 

In de laatste jaren is men de aandacht der 
belanghebbenden meer en meer gaan vestigen op 
den reeds veel in gebruik zijnde Hoffmannschcn 
oven , met welken de lezers van dit weekblad ook 
reeds van nabij bekend zijn geworden door de 
verdienstelijke artikelen, welke daarover door den 
heer D. G. in verschillende noinmers zijn ge
plaatst. 

Het is alleen in het belang der zaak, dat ook 
wij de volgende regelen ten beste geven. 

Onder de groote voordeden, die de Hoffmann-
sche oven aanbiedt, behooren ook, zooals wij op 
pag. 212 van den vorigen jaargang gezien heb
ben, dc navolgende, als: 

»1°. De voor de verbranding noodige lucht 
stroomt langs de reeds gebakken steenen , wordt 
van lieverlede warmer, en veroorzaakt ten ge
volge daarvan eene hevige en volledige verbran
ding en het vrij worden van groote hitte oji eene 
beperkte ruimte, alwaar het noodig is. 

»2°. De warmte van de afgevoerde lucht wordt 
grootendeels tot het doen gloeien en drogen der 
nog niet gebakken steenen verbruikt cn dus nut
tig besteed. 

Het voordeel, hetwelk hierdoor ontstaat, wordt 
grooter, naarmate de weg, langs welken de tot 
verbranding benoodigde lucht stroomt, langer 
kan gemaakt worden. 

Wi l men nu het hoogst mogelijke voordeel van 
de brandstoffen genieten , dan is liet noodzakelijk, 
dat men den schoorsteen grooter in omvang en 
hooger gaat inaken , waaraan het nadeel is ver
bonden, dat de kosten niet onbeduidend ver
meerderd worden en er ten anderen een groot 
deel van de in den oven ontwikkelde warmte 
benoodigd is voor het onderhouden van den ver
dachten tocht of luchttrek. 

Dit warmteverlies bedraagt, wanneer men vol
doende trekking voor den afvoer der ontwikkelde 
gassen (die vooral bij bet branden van kalkstee-
«en en gips veelvuldig ontstaan) wil hebben, 
ongeveer dc helft van de geheele wariute-pro-
ductic. 

In het Polytechnisch Journal, Rladz. 183, komt 
een voorstel voor van E. Ziegler uit Heilbronn, 
°m bij den Hoffmannschen oven de stoom aan te 
wenden, evenals zulks bij locomotieven en stoom
schepen geschiedt, tot plaatsvervanging der groote 
e n lastige schoorsteenen ; bij zegt hiervan het 
eigende : 

Om het warmteverlies tot het minimum terug 
te voeren, en tevens de kosten voor het oprich
ten van eenen schoorsteen te vermijden, brengt men, 
om den noorligen tocht te behouden, in de plaats 
van een vuurhaard, een of meerdere buizen aan, 
door welke men stoom in de rookkanalen laat 
stroomen; hierdoor ontstaat eene ruimte, die met 
verdunde luciit gevuld is en welke dan dadelijk 
de lucht uit den oven trekt. 

Op deze wijze kan , zonder dat zulks de trek
king belemmert, de afgevoerde lucht hare warmte 
ter gloeiing en droging der nog te bakken stee
nen afgeven, want zij behoeft bij bet verlaten 
der rookkanalen slechts die warmtegraad te be
zitten , die in staat is , liet medegevoerde water 
den dampvorm te doen behouden. 

Daar het trouwens van den met liet stoken be
lasten werkman afhangt, om de hoeveelheid en 
drukking van den aangewenden stoom naar verkie
zing sterker of zwakker te doen worden , kan men 
ook het bakken der steenen langzamer of sneller 
doen plaats hebben; in het bijzonder kan de 
waterdamp , die bij het bakken van inetselsteenen, 
en het koolzuur, dat bij kalk en cement vrij wordt, 
zeer gemakkelijk ontwijken. 

De gevorderde uitgaven voor de brandstoffen, 
ter ontwikkeling van den stoom benoodigd, wegen 
niet op tegen de aanleg-en onderhoudskosten van 
eenen vuurhaard , terwijl eveneens de kosten voor 
het aanschaffen van een kleinen stoomketel, onein
dig kleiner zijn dan die voor het bouwen van 
eenen schoorsteen. 

Daarbij kan men den oven een grooteren om
vang geven dan zulks gewoonlijk geschiedt, de
wijl het genoeg is, dat dc stoom en de gassen, 
die ontwijken, eene temperatuur bezitten, die vol
doende is, om eerstgenoemden den dampvorm te 
doen behouden. 

Deze metbode kan ook vnn gunstigen invloed 
op de fabiikage zelve zijn: j a , liet is zeer waar
schijnlijk , dat onder dusdanige omstandigheden , 
bij zoodanige langzame en steeds hooger wor
dende verwarming, de steenen direct na bet vor
men in den oven gebracht kunnen worden , waar
uit eene niet te verwerpen besparing van arbeids
loon cn droogruimte zou voortvloeien. 

Het stoken van den stoomketel kan aan den ar
beider, die met het toezicht over den oven belast 
is , overgelaten worden. 

Ofschoon het beginsel, waarop deze methode 
berust, dagelijks toegepast wordt, biedt toch de 
aanwending van den stoom, zooals Ziegler die 
voorslaat, bij ovens voor het bakken van ructsel-
steenen, en meer bepaald bij den Hollinannschen 
oven, iets nieuws aan; het voordeel er van zal 
echter nog aangewezen moeten worden door proe
ven, die zeer gemakkelijk genomen kunnen wor
den in fabrieken, waar men ook de stoom als 
beweegkracht bezigt, als zijnde daar' de benoo
digde stoom steeds voorhanden. 

Groningen. J. J. IIAUN. 

ROEST WEREND MIDDEL BIJ HET IJZER. 

De groote ijzeren brug over het Menai-Kanaal 
in Engeland, werd, nadat zij ongeveer 12 jaren 
had bestaan, van het gevormde roest ontdaan. 

Deze reiniging leverde plus minus 40,000 kilo 
ijzerroest op , niettegenstaande men alle mogelijke 
voorzorgsmaatregelen , als : verven , oliën , enz. 
aangewend heeft, om de oxydatie tegen te gaan. 

De snel werkende oxydatie bij deze brug kan 
alleen verklaard worden door de omstandigheid, 
dat het ijzer voortdurend met het zeewater in 
aanraking is. 

Ofschoon de sterkte der brug na de reiniging 
niet opnieuw beproefd werd, kan men echter 
als zeker gaan voorspellen, dat, wanneer de roest-
vorming even snel doorgaat, de brug na 30, 
hoogstens 40 jaren, bare veiligheid zal hebben 
verloren. 

Met het oog hierop, heeft men bij de voor 
ongeveer vier jaren gebouwde nieuwe ijzeren brug 
Blackfi'iars te Londen , het noodig geoordeeld ieder 
stuk ijzer een bijzonder voorbereidings- en hardings
proces te doen ondergaan. 

Het gereed gemaakte ijzer werd door afbijting 
volkomen van roest ontdaan, en vervolgens in een 
oven, een moffel, (een bak of kast van vuurvasten 
steen) sterk verhit. 

Nadat het de donkerrood-gloeihitte had ver
kregen, werd het in een gesmolten mengsel van 
geelbloedloogzout en chloorkalium gedompeld; dit 
laatste zout wordt er bijgevoegd, om bloedloogzout 
te besparen en het mengsel gemakkelijk vloeibaar 
te maken. Het bloedloogzout gaat bij smelthitte 
in cyankalium , zoogenaamde blauwzure kal i , over, 
en deze geeft, gelijk bekend is , aan het gloeiende 
ijzer eene staalharde oppervlakte. 

Het ingedompelde ijzer wordt na eene poos uit 
het zoutbad genomen , daarna in kokend water 
ter oplossing van de aanhangende cyankaliumgcdom-
peld , vervolgens in zuiver water afgewasschen, 
eu eindelijk in de lucht gedroogd. 

Vóór het ijzer aan de lucht werd blootgesteld, 
weid het vooraf tweemalen met een asphaltver-
nis overstreken, hetgeen eveneens na de behoor
lijke plaatsing geschiedde. 

Kleine stukken ijzer blijven één, grootere stuk
ken vijf minuten in het zoutbad. 

Deze behandeling van het ijzer is zeer kostbaar en 
heeft 48 gulden voor de 1000 kilo bedragen; de 
uitvinder heeft voor zijn aandeel ontvangen 12000 
gulden , terwijl het geheele werk van het roest-
vrijmaken van bovengenoemde brug, 192,000 gul
den heeft gekost. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Te Brussel is gearresteerd een Engelsch-
nian. Smith genaamd, ingenieur bij de Belgian 
public works Company, welke maatschappij de 
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demping van de rivier de Senne heeft onderno
men. Deze arrestatie is geschied ten gevolge 
van eenige mededeelingen door het blad la Fi
nance gedaan. Dit blad namelijk zeide dat er 
omkooping had plaats gehad en ten gevolge 
daarvan is een onderzoek ingesteld. Men zegt 
ook, dat er een bevel tot inhechtenisneming 
is uitgevaardigd tegen den beer Doulton, lid 
van het Engelsche parlement, woonachtig te 
Brussel en directeur der bedoelde compagnie 

Volgens nadere opgave van het blad „l'Etoile" 
is dc heer Smith voor den rechter van instructie 
verschenen en na gegeven inlichtingen weder op 
vrije voeten gesteld. 

— Duitsche bladen bevatten bet verhaal van 
een vreeselijk ongeluk, dat in Wurtemberg op 
de spoorweglijn naar Geisslingen is voorgeval
len. Het had plaats den 20 , t " 1 Maart des mid
dags tusschen twaalf en een ure. De weg van 
Geisslingen naar Amstetten vormt eene sterke 
helling. Van den goederentrein van Amstetten 
naar eerstgenoemde plaats, uit '25 wagens be
staande , brak de derde wagen , die van Fransen 
maaksel en minder sterk dan de andere was. 
Dc locomotief en tender zetten hun weg voort 
met een conducteur en een stoker; maar de 22 
wagens, die volgden en met eene groote vaart 
de helling afdaalden , verbrijzelden in den schok, 
zoodat men over eene lengte van 500 ellen niets 
zag dan uiteengeslagen balken , planken, wie
len , rails enz. 

A l de goederen waren uiteengerukt en ver
nield ; ongelukkigerwijze zijn er ook verschei
dene menschen het slachtoffer van het onheil 
geworden. Van den een was het hoofd onher
kenbaar verbrijzeld ; de ander was platgedrukt; 
ook een derde conducteur was verpletterd. Het 
lot van deze was betrekkelijk nog gelukkig, ver
geleken bij dc gruwelijke verminking, die ande
ren hadden ondergaan. Een , bij voorbeeld, bad 
een stang dwars door het lichaam gekregen, 
die de ingewanden bad uitgestooten en aan 
weerszijden uitstak. Terwijl men in het hospi
taal trachtte den stang uit te halen, stierf de 
man onder de vreeselijkste pijnen. Anderen zijn 
lichter gewond. Twee der conducteurs zijn als 
door een wonder ongedeerd gebleven. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Z. M. heeft aan den inge
nieur der 2 d < ! klasse bij den Waterstaat en de 
burgerlijke openbare werken in Neder). Ind ië , 
R. C. Spengler, thans met verlof hier te lande, 
op bet daartoe gedaan verzoek, een eeivol ont
slag uit 's Rijks dienst verleend. 

— Bij beschikking van den Minister van Rin-
nenlandsche Zaken, van 27 Maart 1.1. is dc be
noeming van M . Couvée tot opzichter van den 
waterstaat 4ie klasse, op zijn verzoek, ingetrokken. 

— Bij koninklijk besluit van 23 Maart 1808, 
n°. 54 , zijn aangewezen de perceelen , die voor 
den aanleg van den spoorweg van Gouda naar 
's-Gravenhage, in de gemeenten Moordrecht, 
Zuid-Waddinxvecn , Zevenhuizen , Bleiswijk, Zeg
waard , Soeterrneer, Nootdorp, Stompwijk, Voor
burg en 's-Gravenhage moeten worden onteigend, 
welke onteigening in het algemeen belang, krach
tens de wet van 22 December 1807 (Staatsblad 
n°. 105), wordt gevorderd. 

— Het Anti-Dagbladzegel-vcrbond heeft het 
verslag uitgegeven op de algemeene vergadering 
der leden van het verbond den 25»tcu Jauuari 1.1. 
uitgebracht bij monde van den secretaris mr. E. E. 
van Raalte. Dit verslag wordt voorafgegaan door 
een résumé van de redevoering van den tijdelijken 
voorzitter mr. D. van Weel. 

Het verslag bevat de mcdedecling van de ver
schillende stappen der Vereeniging in verband 
met hare vestiging en tot bevordering van het 
doel hetwelk het beoogt, gedaan. Voorts eene 
opgave van dc afdeelingen in verschillende steden 
met vermelding van de personen , die het bestuur 
vormen. Het verbond telt thans 000 leden. 

— Door de huishoudelijke commissie uit de 
hoofdcommissie, aan welke in de 0* en 10 c ver
gaderingen der genoemde hoofdcommissie is opge
dragen het beleid over de uitvoering van het 
monument in het Willemspark cn al wat daar
mede in betrekking staat, is bij missive d. d. 21 
dezer o. a. het volgende ter kennis gebracht van 
de plaatselijke commission : 

»1". Ter vervanging van wijlen den heer P. J. 
Landry, zijn de function van voorzitter van orde, 
op verlangen van Z. K. II. den prins-voorzitter, 
aanvaard door den beer mr. J. Heemskerk Az. ; 

i)2°. In de plaats van wijlen den heer (1. A . G. 

graaf van der Duyn van Maasdam, is het eere-
lidmaatschap der hoofdcommissie aanvaard door 
den broeder des overledenen , den heer G. baron 
van der Duyn van Maasdam. 

»3". Nadat de ontwerpen der bekroonde tee
keningen (de heeren W. C. vau der Waeyen l'ie-
terszen en Pb. Koelman) op eene door onze com
missie gedane vraag om inzending van eene gede
tailleerde begrooting der kosten van het monument 
met opgaaf van den tijd van oplevering, na her
baalde aansporingen, eindelijk hadden belicht: 
«dat zij die opgaven niet konden doen zonder 
vervaardiging van nieuwe modellen op '/«« en 
op der ware afmetingen , " — met de opmer
king: »dat het maken van het model op ' / 4 der 
grootte het voordeel zou opleveren van meer
dere uitvoerigheid , zoodat later niets dan de 
afmetingen zouden behoeven te worden veran
derd," —— heeft Z. K. II. de prins-voorzitter, na 
veelvuldige conferentiën omtrent zekere wijzigin
gen, voornamelijk in het bouwkundig gedeelte, 
iu de maand April IKüti machtiging verleend tot 
het inaken dier modellen. 

• Toen het model op '/ ,„ der ware afmetingen 
gereed was, berichtte de heer Koelman, die de 
vervaardiging van de modellen der beelden en 
groepen op zich had genomen, den 0 Mei daar
aanvolgende — op dc dienaangaande aan ZEd. 
gerichte vraag — dat het model op ' / 4 der ware 
afmetingen na drie maanden gereed zou zijn. 

«Niettegenstaande deze toezegging, en zonder 
dat van de zijde der huishoudelijke commissie 
iets was verricht dat den voortgang van het werk 
kon vertragen , maar integendeel van bare zijde 
herhaaldelijk op bet maken van spoed was aan
gedrongen , waren de modellen niet vroeger dan 
5 Februari 1807 gereed om door Z. K. H. den 
prins-voorzitter en de verdere leden der huishou
delijke commissie te worden bezichtigd. 

»In eene door den beer Koelman, bij die be
zichtiging, aan Z. K. H. aangeboden memorie, 
werd o. a. gewezen : «op de krachtige uitdruk
king der Nederlandsche maagd;" en daarbij tevens 
opgemerkt: » «dat bet den ontwerpers was voor
gekomen, dat tijd noch moeite had mogen wor
den gespaard om dit model zooveel mogelijk te 
volmaken, te meer wijl de grootte er van ben 
in staat stelde met meer juistheid over de pers
pectivische vormen te oordeelen." " 

«Bij en na de bezichtiging dier modellen wer
den door de huishoudelijke commissie bedenkingen 
van verschillenden aard geopperd, doch, daar 
hare leden zich dc noodige beeldhouwkunstige 
kennis niet toekenden, om over een kunstwerk 
van dusdanigen omvang een oordeel, veel meer 
een beslissend oordeel uit te spreken, werd be
sloten opnieuw het oordeel der jury in te roe
pen , die de primitieve ontwerpen bad beoordeeld, 
en aan de teekeningen van het ontwerp der bo
vengenoemde heeren de eer der bekroning in 
de eerste plaats had waardig gekeurd. Aan de 
eischen der voorzichtigheid cn aan die der be
scheidenheid beide meende de huishoudelijke com
missie niet beter te kunnen voldoen. Dientenge
volge is besloten dc jury uit te noodigen het 
opgeleverde model in zijne details, inzonderheid 
wat het beeldhouwkunstige betreft, te willen be-
oordeclen en daarvan verslag uit te brengen. 

«Inmiddels was aan de ontwerpers medege
deeld , dat de huishoudelijke commissie , hoezeer 
het model over bet algemeen goedkeurende, 
echter wegens gerezen bedenkingen omtrent som
mige détai ls , hoofdzakelijk bet beeldhouwkun
stige betreffende, de voorlichting der jury had 
ingeroepen. 

»Die ju ry , waarbij de plaats van wijlen den 
heer J. A. Van der V e n , met goedvinden van 
Z. K. II., (nadat de heer Itoyer zich had ver
ontschuldigd) was aangevuld door de benoeming 
van den heer F. Stracké, beeldhouwer te Arn
hem , heeft, onder dagteekening van 22 Juli 
1807 , verslag uitgebracht. 

• Aan het slot van dit verslag geeft de jury, 
bestaande uit de heeren C. Outshoorn, Jozef 
Israels , F. Stracké, II. Camp en W. J. Hofdijk, 
zijn afkeurend oordeel te kennen. 

" I iit verslag , bij de huishoudelijke commissie 
ontvangen, is herhaaldelijk in aandachtige over
weging genomen. Zijn inhoud bevestigde bet 
door deu heer jhr. mr. E. J. C. M. de Kuypcr in 
de 10 d t vergadering der hoofdcommissie geuit 
gevoelen : » «dat beeldhouwkunst iets geheel an
ders is dan het maken eener teekening, hoe 
uitvoerig en keurig ook bewerkt"" (bl. 8 van 
het verslag dier vergadering): en deed de leden 
der huishoudelijke commissie begrijpen , dat het 
onverantwoordelijk zou zijn om, nu in bet model 

op '/j der ware afmetingen de zoo noodige plas
tische kunstwaarde geoordeeld was te ontbreken, 
de uitvoering op ware grootte , waarop latei-
niet meer zou zijn terug te komen, aan dezelfde 
banden toe te vertrouwen. 

»De huishoudelijke commissie besloot dienten
gevolge met groot leedwezen , om , naar aanlei
ding van dit verslag, en onder aanbieding van 
een afschrift van het stuk aan Z. K. II. den 
prins-voorzitter (die zich destijds uitlandig be
vond), als haar gevoelen mede te doelen: »dat 
omtrent dc verdere oplevering van het beeld
houwwerk geene overeenkomst met den heer 
Koelman kon worden aangegaan, maar dat werk 
aau meer bevoegde handen zou behooren te wor
den toevertrouwd ," " hieromtrent Zr. Hs. be
slissing verzoekende. 

»Bij schrijven van 20 September 1867 werd 
van Z. K. II. bet bericht ontvangen, dat H. D. 
geheel deelde het gevoelen der huishoudelijke 
commissie omtrent het verslag van de jury. 

»Ten gevolge daarvan is aan den heer Koel
man , onder toezending van een afschrift van 
het meergemelde verslag, te kennen gegeven 
dat, op grond van hetzelve, de huishoudelijke 
commissie zich tot haar leedwezen niet bevoegd 
mocht rekenen de voortzetting dier taak aan hem 
op tc dragen. 

«liet is klaarblijkelijk, dat deze mcdedecling 
den heer Koelman onaangenaam zal hebben ge
troffen : zij heeft dan ook van zijne zijde breed
voerige tegenwerpingen uitgelokt, waaraan de 
huishoudelijke commissie, doordrongen van de 
op haar rustende verantwoording, echter ver
meend heeft niet te mogen toegeven. 

•Overtuigd dat niet langer een kostbare tijd 
mocht worden verspild , hebben wij de verschil
lende aanbiedingen (die bij de hoofdcommissie 
waren ingekomen) tot het vervaardigen der beel
den en groepen in metaal in overweging ge
nomen. 

(Aanbieders waren de heer J . M . van Kempen, 
eigenaar der Koninklijke Nederlandsche fabriek 
van gouden en zilveren werken te Voorschoten 
(waarin sedert eenige jaren de elcctro-chemische 
metallurgie met goed gevolg beoefend is), en de 
heeren C. Abercrombie en C°., alhier, als zaak
gelastigden van de heeren Christolle en C° . , te 
Parijs. Op de aanbiedingen van laatstgenoemde 
firma was ook de prijsopgaaf van den heer Koel
man gegrond; zij werd door hem (bij schrijven 
d.d. 19 April 1865) aanbevolen, als alleszins ver
dienende in aanmerking te komen. 

»De overweging dat dit nationaal gedenkteeken 
moeielijk aan eeneFransche fabriek kon worden 
opgedragen, wanneer ook slechts één Nederlandsch 
industrieel van goeden naam zich bereid verklaarde 
om het werk tot nagenoeg gelijken prijs te leve
ren, deed de huishoudelijke commissie eenparig 
besluiten om, met een aanbevelend advies ten 
gunste van den heer Van Kempen, dc zaak aan 
de beslissing van Z. K. II. den prins-voorzitter 
te onderwerpen. 

»De uitvoering der modellen van de beelden en 
groepen zou worden opgedragen aan den beeld
houwer J. Joseph Jaquet, professor aan de aca
demie van beeldende kunsten te Brussel, ook hier 
te lande gunstig bekend door het beeld der Over
winning, op het Paleis van Volksvlijt te Am
sterdam. 

t l . K . II. heeft ons hierop, in dato Muskau 17 
October 1807, te kennen gegeven, dat Z. H., 
na rijpe overweging, zich vcreenigde met het 
advies der huishoudelijke commissie, haar uitnoo-
digende alsnu te dezer zake de noodige overeen
komsten aan te gaan." 

«4". Verder kan nog, met betrekking tot dit 
onderwerp , worden medegedeeld: 

a. De overbrenging van de beelden en groepen 
in metaal zal plaats hebben door middel van de 
elcctro-chemische metallurgie. Een nauwgezet 
onderzoek, zoo binnen- als buitenslands, door 
leden der huishoudelijke commissie ingesteld naar 
de geschiktheid van dit procédé , leidde tot de 
overtuiging, dat daarvan met volkomen gerust
heid voor dit doel kan worden gebruik gemaakt. 

b. Als een gevolg der machtiging, doorZ.K. H. 
den prins-voorzitter verleend, is met de heeren 
J. M. van Kempen en J. Joseph Jaquet eene over
eenkomst aangegaan tot het vervaardigen der 
modellen van dc beelden en groepen en hunne 
overbrenging in metaal; de termijnen van afleve
ring zijn zoodanig geregeld, dat het laatste beeld 
vóór of op 20 October 1869 in metaal beschik
baar behoort te zijn aan den voet van het monu
ment, in het Willemspark. 

c. De benoodigde steigers en loodsen , waarvan 

j e openbare aanbesteding op 7 October j . l . heeft 
plaats gehad, zijn in gereedheid. 

d. Na een langdurig en nauwgezet onderzoek 
naar de meest geschikte steensoort voor het bouw
kunstige gedeelte van het monument, is de keuze 
gevestigd op den steen uit de groeven van Bol-
lendorf, in het groothertogdom Luxemburg. Voor 
de levering daarvan is mede eene overeenkomst 
aangegaan. De helft van den steen, in de opge
geven afmetingen, bevindt zich thans op het 
terrein in het Willemspark. 

e. De bouw van bet monument zal 30 dezer 
in het openbaar worden aanbesteed. 

f. De modellen der beelden en groepen, reeds 
„p 'A der ware grootte gereed , werden vooi loopig 
door ons in oogenschouw genomen. Zonder het 
nader oordeel van meer bevoegden over dit kunst
werk te willen vooruitloopen, zouden wij, als 
onze meening. durven te kennen geven, dat het 
den welgevestigden roem des meesters niet zal 
beschamen. 

g. Uit het vorenstaande volgt alzoo, dat men 
niet goeden grond mag hopen, dat, zonder onvoor
ziene verhinderingen, de onthulling van het mo
nument in het jaar 1809 zal kunnen plaats 
hebben. 

h. De algemeene directie van het werk is op
gedragen aan den heer W. C. van der Waeyen 
picterszen, één der bekroonden van het ontwerp 
Ebenhaezer. 

De bouw van het nationale monument geeft 
steeds stof tot spreken en schrijven. 

Wij wijzen als zoodanig op de door ons opge
nomen blieven van den heer II. P. Vogel uit 
's-Gravenhage, het Roskamgedicht, dat in dit 
Dommer besproken wordt, het schrijven van den 
heer Koelman en vooral op den brief van de huis
houdelijke Oommissie uit de hoofdcommissie. Na 
lezing van het stuk, uitgaande van de hoofd
commissie, komt het ons minder raadzaam voor 
het protest, door den heer II. P. Vogel aan
bevolen , te teekenen. De heer Vogel toch kan 
het grieven, dat de heer Koelman als het ware 
van de uitvoering van het monument is uitge
sloten , maar dit alleen kan voor ons geen reden 
zijn het protest te teekehen ; niets zal ons aan
genamer zijn, dan in deze meer licht te ont
vangen. 

— Oii den brief van den heer J. Ph Koelman, 
in ons laatste nonimer opgenomen en o. a. ook 
in de Arnhemsche Courant geplaatst, is een ant
woord van den heer Alberdingk Thijm bij laatst
genoemde redactie ingekomen. Dit antwoord luidt 
als volgt: 

•In uw nommer van 28 dezer word ik dooi
den heer J . Ph. Koelman tot verantwoording ge
roepen wegens eene meening uitgesproken in zeker 
geschrift, dezer dagen bij mijne lirma C. L . van 
l.angenhuysen ter perse gelegd. Ik weet niet met 
welk recht dc heer Koelman aldus tegen mij op
treedt. Mijn persoon heeft niets met de aange
duide mecning, die eene «volkstraditie" genoemd 
wordt, te maken. Valt de uitgebrachte beschul
diging niet onder het bereik der strafwet, dan 
is het eene onkieschheid den chef eener firina 
persoonlijk daarvan rekenschap te vragen. De 
inoreele overtuiging van den schrijver kon en mocht 
tegenover C. L . van Langenhuysen een genoeg
zame grond zijn om zonder aarzelen het stukje 
te drukken. 

Indien de heer Koelman inderdaad prijs stelt 
op tntjn oordeel, dan zij hem bij deze bericht, 
dat ik mijn land geluk zal wenschen, indien hij , 
door het overleggen van andere teekeningen, die 
zeer zeker van zijne hand zijn, het bewijs kon 
leveren , dat de meesterlijke sepia-schetsen, die 
ik, indertijd, als bestemd voor het «monument", 
onder het oog heb gehad, werkelijk door hen. 
zijn vervaaldigd. Totdat dit bewijs geleverd i s , 
acht ook ik twijfel geoorloofd niet alleen, maar 
zeer natuurlijk. 

J. A . ALUEKDINGK THIJM. 
Amsterdam, 30 Maart 1868." 

Amaterdani. Vrijdag 20 Maart 1. 1. ia dc jaarlijksche 
Wgadering der Ambachtsschool in liet lokaal Krascati, ten 
aanhoorc van een groot auditorium gehouden. Het verslag, 
opgesteld door den secretaris E. S. Witkamp, cn uitgebracht 
hij monde van den voorzitter, de heer N. Tetterode, bevatte 
vele belangrijke bijzonderheden. Zonder deze te willen voor 
nitloopen en ouder het voorrecht daaruit later vele details 
fe mogen ontleencn, zoodra het verslag volgens oude en 
loffelijke gewoonte zal gedrukt en ouder de ledeu verspreid 
ziju, is het ons zeer aangenaam, de goede gang dezer school 
J'j voortduring te kunnen eoustateereli, cu daarbij te voegeu. 
a*t zij de toekomst zonder schroom, doch niet zouder zware 
zorgen te gemoet gaat. Immers de belangrijke oukosteu 
voor deu aankoop van eeu opstal, het pakhuis „de rijzende 
Zon", J e sloopiug en herbouw op dat terrein vau ecue nieuwe 
•ehool, de ameublementen, de verplichte heuoemiug vau eeu 
directeur, dc bekwame heer Olie, de onkosten vau verhui

zing, inrichtiutt eu tutti quanli, als van zelve uit verplaat
sing cu uitbreiding voortvloeiende, waren bij lange uiet, 
uoch door inschrijving iu de rente- of niet reutegevende 
leeuiug, noch duur de gescheukeu iu geld gedekt geworden, 
ofsehouu de deelneming aanzienlijk, eu de belangstelling 
steeds trouw eu groot iu deze school mogeu genoemd 
wordeu. 

Belangrijk eu welkom was het bericht, dat de notaris 
Overhuif eu de architect Salm iu deze hunne dicusten ho
noris consa hadden verleend, de eerste by den aankoop van 
de opstallen eu de tweede bij deu bouw van de nieuwe 
school, die iu April betrokken eu tegen dien tijd ter bezich
tiging voor dc leden cn begunstigers wordt gesteld. Aau 
huu werd deu warmen dank des licstuurs gebracht. 

Wij dealen deu wenaeh van den geachten verslaggever, 
dat tijdens het bezoek vau bet nieuwe schoolgebouw, de ont
brekende gilden bij wijze vau te ueiiieu aandeden, en nog 
liever als gcschcukcn te verecreu, spoedig eu overvloedig 
mogen toevloeien, eu verwachten, dat uls die wensch uiet 
mocht wordeu bevredigd, het bestuur, wakker cn krach
tig als het is, enkele der middelen, die uog niet zyu aange
wend, zid toepassen, om het gebouw zoo spoedig mogelijk, 
uit de netelige positie vau door schuld bezwaard te ziju, op 
te hell'eu eu op vrije voeten te phiutseu. 

Aau den heer I. r'. Ilruins, iu 1807 overleden, werd eene 
rechtmatige bidde gebracht, als wurm voorstander der schooi, 
tevens commissaris in zake haar nieuw gebouw. In zijne 
plaats werd dc heer J. II. Leliman benoemd, die deze ver
terende taak gaarne op zich had genomen, cu sedert 1867 
ais Ben-lid hij het liestuur over de Ambachtsschool bc-
uoemd, als zoodanig iu ziju midden zitting heeft. 

1U5 Jougeus waren op de school iu liet afgeloopen jaar 
onderwezen, liet nieuwe lokaal kau het twee- dl'icdubbcltal 
bevatten. 

Aan 28 werden nu volbrachten (jarigen leertijd gereed
schappen uitgereikt, benevens aun anderen eenig geld, terwijl 
10 spaarbankboekjes door eeu Bestuurslid met ƒ 40 voor 
iuschrijviug uls prijzen wurcu gegeven, eu aan 10 knapen, 
die het uiet te breed huddeu eu eij gucdeu aanleg ook vlijt 
cn eeu ordelijk gedrag pareu, feestelijk door den Voorzitter 
werden uitgereikt. 

Zeer opmerkelijk was de groote kollcctie werkstukken, 
teckcuingcu, uiodelleu, — voorwerpen op het terrein der 
industrie, ouk vau oud-leerliugeu — die langs de waudeu 
der ruime zaal Krascati, met den gewonen smaak waren opge-
huugcu eu op lateis uitgestald. 

Vooral de kleine naar de methode Dmpttit was goed ver
tegenwoordigd. Keu volgend jaar hopen wij daar meer orna
menten uaar de natuur of uaar pleister geteekeud, te mogeu 
aantreffen. Dc voorwerpen uit de keuken eu het dagelijkschc 
leven zijn wel aardig cn schilderachtig bij eeu tc zetten, 
iiiaar de studie naar voorwerpen eu * f * tails nit de natuur en 
die in hout, pleister, ijzer, aarde, zink enz. uit dc ambach
ten zelve outlccud, en daarbij onmisbaar, ziju ook voorden 
ambachtsman ter bevordering vau zijn smaak of kunstgevoel 
zeer noodig. lie uitshigen van timmerwerken waren hier eu 
daar verbazend hoog opgehangen, eu kwamen, bij het licht
kleurig behangsel der zaal weinig vuordedig uit, zoodat 
wy — als uiet sterk vau gezicht — deze niet goed hebbcu 
kuuucu bezien en beoordecleu. Maar wat wy' er vau gezien 
hebben, getuigde, dat de onderwijzers in de uouwvukkeu — 
eu daarvoor is de school geslicht, uiet voor drukkers, let
terzetters, en dc iudustriede ambachten,— hunne zaak eu die 
der jongens goed eu breed begrepru. — Menige inrichting 
iu den laude, die met een wijdseheu titel zoekt goed tc ma
ken, wat ze aau degely'k ouderwijs eu opleiding der arbei
dende gezellen te kort komt, kun zich aau de ambachtsschool 
alhier spiegelen, eu moet uau haar een voorbeeld tot geheele 
wijziging nemen, of zich met wegkwyuiug vergcuoegeu. 

In de vergaderiug waren verschillende corporation eu af 
gevaardigdcu tegenwoordig, o. a. eene commissie van drie 
ücereu uit Rotterdam, die aldaar eeue ambachtsschool weu-
schcu te stichten, eu wuartoe zooals uit het gesprokcue van 
eeu barer ledeu bleek, dc voorlezing eu opbeuring betref
fende die stichting, door deu heer Leliman te Rotterdam 
gehouden, de eerste eu meest gunstige impulsie had gegeven. 

Ue lieer (icziuk bedankte by het eind der talryk bezochte 
vergadering op welsprekende en zeer hartelijke wijze het 
bestuur eu de ouderwyzers voor dc goede zorgen aan de 
leerlingen besteed. Ilij wcuschtte een net van Ambachts
scholen in ons vaderland. 

De Voorzitter, die deze vergadering uitmuntend wist tc 
leiden, eu ceuc waarlijk tc zware taak op zich had genomen, 
met het voorlezeu vau het uitgewerkte verslag en het daarna 
uitreiken der belooniugeu, antwoordde dezen spreker terecht, 
dat hij verwachtte goede daden na goede woorden. 

En zoo behaalde de Ambachtsschool eeu nieuwen triomf 
op haar streven. De vele bezoekers waren allen blijkbaar 
voldaan. 

Heil zy dezen gelukkigen avond, heil de School, heil aau 
allen, die uieêvverkcn tot de volkswelvaart door volksbescha
ving en ouderwijs, eu zich daarvoor groote offers willeu 
getruosteu. 

H a r l i n g e n . Terwijl 1.1. Woensdagmorgen de 
trein van 7 uur gereed stond naar Groningen 
te vertrekken, is er een groot ongeluk gebeurd. 
De locomotief n° 8, voor den trein staande, sprong 
door eene onbekende oorzaak met een zoo vree-
sclijken slag, dat de stoker oogenblikkelijk dood 
was. De voorwielen van de locomotief vlogen bij 
het ronde raam iu de wagenloods door den muur. 
Het geheele bovenwerk van ,e machine, de ke
tel etc. is een heel eind vooruit geslagen, ter
wijl het onderwerk op de plaats zelve is blijven 
staan. IJzer en koper zijn aan de machine door
gesneden alsof het dun papier was. De verwoes
ting aan de rails eu sporen aangericht, is zeer 
aanzienlijk. 

A r n h e m . Het eerste gebint van bet tentoon
stellingsgel ouw alhier is 1.1 Donderdag gesteld, 
liet hoofdgebouw wordt 112 el lang en 20 el 
breed; de annexe zal op eene lengte van 72 el 
eene breedte van 15 el hebben. 

Aan den voorgevel zullen, ter wederzijde van 
den hoofdingang, twee bureaux worden aange-
bragt, waardoor dc totale lengte van dien gevel 
30 el wordt. 

BRIEVEN UIT DE HOOFDSTAD. 
Manheer de Redacteur. 

In n°. 13 van uw weekblad wordt door de 
directeuren van de Bouwkas, de Heeren Heineken 
en De Vries, de opmerking gemaakt, als zouden 
wij eene valsche voorstelling hebben gegeven van 
het voorgevallene met de in aanbouw zijnde arbei
derswoningen buiten de Utrechtsche pcort, waar
van wij in onzen laatsten brief melding maakten. 

Even alsof wij de zaak niet hebben verteld, 
zooals die werkelijk is gebeurd. 

Het doet ons leed, dat wij niets van onze 
mededeelingen kunnen terugnemen, tenzij ge
melde heeren ons met officieele bescheiden van 
het onjuiste onzer bewering overtuigen. De cij
fers door ons aangegeven, mogen misschien niet 
geheeljuistzijn, verre van de waarheid zijn zijniet.— 

In hoeverre het nu indiscreet te noemen is, 
om eenige feiten mede te deelen van eene maat
schappij, die werkelijk goede beginselen in zich 
bevat, willen wij aan het oordeel van den lezer 
overlaten. 

A propos, van maatschappijen gesproken. — 
Dezer dagen is verschenen het prospectus van 
eene Drowsky-maatschappij , voor welker oprich
ting één ton gouds wordt gevraagd. Deze ver 
eenigiug za l , in navolging van vele groote steden 
in het buitenland, den Amsterdammers cn een 
ieder, die de hoofdstad bezoekt, in de gelegen
heid stellen, tegen een betrekkelijk klein loon, 
zich naar hartelust te laten rondiijden. Hopen 
wij dat eene ruime deelneming der directie in 
staat moge stellen, spoedig hare denkbeelden 
te verwezenlijken. 

Misschien is het u bewust, dat in het vorige 
jaar in de nabijheid van onze stad zich de tuin
bouwschool «Linnaeus" vestigde, die door den 
aankoop van het vanouds bekende Frankendaal 
in de Watergraafsmeer, in het bezit kwam van 
een terrein , over welks meer of minder goede 
hoedanigheden, nog al veel werd gezegd. Hoe 
het ook zij , deze maatschappij kwam tot stand , 
liet de vroegere hofstede vele veranderingen on
dergaan , maakte er verschillende inrichtingen tot 
aankweeking van hoornen, bloemen en planten, 
en nu, eenige dagen geleden, werden er, naar 
wij vernemen, eenige jongelieden opgenomen, om 
er den tuinbouw aan te leeren. 

De aanvraag tot afstand van den noodigen 
grond voor den houw van een vast cirque is ten 
tweeden male in de raadszitting behandeld cn 
ongunstig ontvangen. Burgemeester en Wethou
ders hadden in hunne voordracht daartoe het 
Amstelveld aangewezen en waren van meening, 
dat geene ovei wegende bezwaren dc plaatsing 
aldaar in den weg kon staan, doch het meeren-
deel van de raadsleden was van een tegenover
gesteld gevoelen. In het belang van de onder
nemers is het te wenschen , dat zij bij eene nieuwe 
aanwijzing gelukkiger mogen zijn. 

Tot demping van de Achtergracht en de i n 
richting van een gedeelte van het terrein voor 
het Paleis voor Volksvlijt zijn de noodige gelden 
door den Raail beschikbaar gesteld , zoodat daar
mede spoedig een aanvang zal worden gemaakt. 
Als nu de Nederlandsche Bouwmaatschappij de 
fondsen bijeen kan brengen , om langs het Oost
en het VVesteinde, de overige blokken woonhuizen 
te bouwen , dan is daarvan een goed geheel te 
wachten. 

De heer A. Huët , de vurige ijveraar om Am
sterdam aan een open zeegat te helpen, kan nog 
maar niet met zijn ontwerp op streek komen. 
Zooals u bekend i s , werd zijn plan ter beoordee-
liug gegeven aan eene commissie meerendeels 
van deskundigen, door de Nederlandsche maat
schappij tot bevordering van nijverheid daartoe 
aangezocht. Eenigen tijd geleden hebben direc
teuren van genoemde maatschappij zich tot het 
gemeentebestuur gewend, om een nader locaal 
onderzoek van gemeentewege te doen plaats hebben, 
indien het Rijk, aan wien eene dergelijke aanvraag 
is gericht, daarop afwijzend mocht beschikken. 

De Raad heeft echter besloten om voor alsnog 
daartoe niet te moeten overgaan. 

Ontvang onze beste groeten , mijnheer de Re
dacteur. 

Amsterdam, 31 Maart 1808. N . 

Aanbestedingen. 
A a n k o n d i g i n g e n . 
Mi.iitidi.s , • Apr i l . 

*• Hage , teu II 1., ure, aitu het prov.. bestuur: het le
veren vuu vuur werpt'ti van gegoten eu gesmeed1 ijzer, koper 
eu ine taal, benevens bet bezorgeu vau suiediTU eu werklie-
deu tot het douu vau herstelliugeu aau dc stoomvaartuigeu, 



56 

ten dienste van het baggcrwerk in de Merwede en Ki l len , 
gedurende een tijdvak aanvangende op den dag der goed
keuring van de aanbesteding en eindigende op ultimo 
Maart 1869. 

Amsterdam * ten 11 ure, aan het raadhuis i het dempen 
van een gedeelte der Achtergracht. 

Rotterdam , ten 13 ure, in het Israëlitisch Weeshuis: 
dc vergrootiug der Israël, begraafplaats en het maken van 
een nieuw tocgangspad tot dezelve, gelegen bij den Hoogeu 
Zeedijk, onder de gemeente Kralingen. 

l iOf-lu' in, ten 11 ure, in het Zwijnshoofd i het bouwen 
van een woonhuis. 

Dinsdag , 7 April . 
Woerden, ten 11 ure, in het gevangeuhuis: het leveren 

cn stellen van eenige ijzeren hekwerken bij en aan dc ge
vangenis voor veroordeelde vrouwen te Woerden. 

Haarlemmermeer, ten 11 ure, ten raadhuize: het 
voegen van het raadhuis cn het schildcreu vau het buiten
werk aan dat gebouw. 

Delft , ten 11 ure, op het raadhuis: de vervangiug van 
de houtvu rolbrug over den Westcingcl, nabij het spoorweg
station, door eeue dubbel basculereudc ijzeren brug op stee
nen landhoofden. 

Nleuwer-.Amstel, ten 1 ure, iu het gemeentehuis: de 
opbouw van een nieuw schoollokaal en eene onderwijzers-
wouiug aan den Amsteldijk, ouder genoemde gemeente. 

Woensdag. 9 April . 
HoNkoop, ten 11 ure, in het raadhuis: de benoodigde 

foudceriug-, metsel- eu timmerwerken, voor de plaatsing van 
twee horizontaal werkende stoommachineu met stoomketels, 
in de molens van de genoemde droogmakerij, verder rook
kanaal cn schoorsteen. 

Hellevaetaluls , teu 11 ure, aau 's rijks werf: het ver
der afbreken en weder geheel opmetselen van een schei
dingsmuur, staande aan deu Zuid-Oosthoek der marinewerf 
te Hellevoetsluis. 

' •Hage, ten 11 ure, ann het ministerie van biuucnl. 
zaken: het onderhouden gedurende één jaar vau dc werken 
tot verbetering van den waterweg van Rotterdam naar Zee 
aan den Hoek van Holland, ingaande deu lstcn Mei 1868 
en eindigende den SOsten April 1869. 

*• Hage , ten 11 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken i het maken van eeue krib met plasbcrm daarvóór, 
in de rivier het Scheur aan den Hoek van Holland, voorde 
verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee. 

Donderdag, 9 Apri l . 
' •Hage, ten li 1/} l i n ' . l i ; u i het prov. bestuur: 1°, het 

graven, vervoeren cn lossen van 16,000 kubieke ellen vlet-
grond, voor den aan tc leggen Plempdijk door den M i d -
denplas, langs de akkers, gelegen ten Oosten van de Korte 
Kade, in de gemeente Kralingen, proviucie Zuid-Holland; 
2°. het éénjarig onderhoud van eenige werken, uitgevoerd 
ten behoeve van- of in verband (.taande met de droogmaking 
der plassen in Schieland, aanvangende den lstcn Mei 1868 
en eindigende den 30stcu April 1869. 

' • Hage , ten 11 ure, aan het miuisterie van binnenl. 
zaken; het bouwen eener steenen uitwatcriugsluis bewesten 
Vlissingen met eenige daarbij behoorendc werken. 

' •Hage, ten 11 ure, aan het ministerie vau binnenl. 
zaken: het maken van een gedeelte spoorweg in de gemeente 
Dubbeldam, ten behoeve vau de overbrugging van het Hol
landsen Diep bij Moerdijk. 

'• Hage, ten 11 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het maken van een gedeelte spoorweg iu de gemeente 
Zevenbergen en Zwaluwe, ten behoeve vau de overbrugging 
van het Hollandsen Diep bij Moerdijk. 

Medenih l ik , ten 11 ure, iu het Koggenbuis: 1. Het 
amoveren en reconstrueren van p. in. 300 el lengte steen^looiiog 
en het verhoogen en verzwaren van den dijkskruiu, in twee 
perceelen; 2. Het leveren van het rijshout eu de brik, voor 
net bovenstaande werk benoodigd; 3. De verder beraamde 
steen-, grond-, timmer- en metselwerken. 

Vrijdag, 10 April . 
Oostburg, ten 11 uur, ten raadhuize j het verbeteren 

en begrinden van den weg van de kom der gemeente Oost-
burg tot op het dorp tc Waterlandkerkjc, met een zijtak 
naar het zoogenaamde Kein-Brabant, ter gezamenlijke lengte 
van p. m. 5700 ellen. 

Zaterdag, 11 April . 
Leeuwarden, ten ll 1/} ure, in het gemeentehuis: het 

eerste gedeelte der werken tot uitbreiding van het bebouwde 
gedeelte der gemeente, bestaande hoofdzakelijk i n : a. het 
verleggen der gracht tusschen de Wirdumer- en verlaats-
bruggen; b. het maken van p. m. 935 el wal muren ; c. idem 
van walhoofden en draaipenant voor eene draaibrug met 
twee doorvaarten, benevens het dek op die brug; d. idem 
van 192 el riool en eene /inkkolk; e. het afgraven, aanvul
len en ophoogen van de terreinen wederzijds der te verleg
gen gracht eu der toegangen naar het stationsgebouw en het 
zaailand. Alles in één perceel. 

Hrallngen, ten 1 ure, teu gemeentehuize: het maken 
van eeu machine- eu ketclgebouw met locaal vooreen schep
rad, den daarbij behoorenden schoorsteen, dc kolenberg-
plaats, enz., voor het te stichten stoomgemaal ten behoeve 
van den polder Kralingen, aan den lagen boezem van Schie
land nabij het Kralingsche Verlaat. 

Utrecht, ten 1 ure, ten stadhuize: het aanleggen van 
een trottoir en het verleggen van ziukgateu aan dc zuidzijde 
van de Biltstraat van af de Kruisstceg >ot uan de Gildbrug. 

Utreeht, ten 1 ure , ten stadhuize: de levering van ijzeren 
pijpen en verdere ijzerwaren, fittings, blik, tin, gietijzer, 
glaswerk, bindrotting, kolk, tras enz., benoodigd voor de 
stedelijke gasfabriek in 1868. 

Dlnadag, 14 April . 
Oordrrrlit , ten 11 ure, ten raadhuize: lierhesteding 

van het maken van eene loopbrug, in plaats vau de gcamo-
veerde Wijnbrug, naar een gewijzigd plan, waarbij de nog 
gedeeltelijk voorhanden pijlers zullen worden opgetrokken en 
de brugleggcrs van gewoon balkijzer zullen worden genomen. 

Loc hem , ten 1 ure, in de raadzaal: het vergrooteu der 
school voor gewoon lager onderwijs met eeuige werken aan 
de onderwijzerswouing, aan den wal te Ixjchew. 

'•Hage, ten 1 ure, ten kantore van notaris v. d. Wate
ring: het bouwen eener nieuwe bouwmauswouiug met toe-
behooren nabij Delft. 

Donderdag , IA Apri l . 
' • l lage, ten 11 ure, aan het ministerie van binueul. 

zaken: het kepeu, vlakken eu kreosotcren van 98,000 gree-
nen dwarsliggers en het leveren vau 1,250,000 Ned. ponden 
creosootolie, in twee perceeleu. 

' « H a g e , ten 11 ure, aau het ministerie van binnenl. 
zaken: het vervaardigen en leveren van 50 tongbewegingen. 

'•Hage, ten 11 ure, aan het min. van binnenl. zaken: 
het maken van eene dubbele brugwachters woning en eenige 
verderf werkeu op of nabij het atatiou te I 'treelit eu laugs 
den spoorweg, tusschen Utrecht en den Noorder-I/ckdijk. 

Haarlem , ten tlL ure, nan het prov. bestuur i het uit
baggeren van de voorhaven der schutsluis Willem 1 van het 
Noord-llollandsch kanaal eu verdere werken tot voltooiing 
dier sluis. 

Vrijdag, 1? April . 
Arnhem, ten II ure, aau het prov. bestuur: het her

stellen, begrinden, opiuakcu eu tot 31 December 1H68 on
derhouden van de Dreumelsehe straat, de Voreuschc- cu 
Heereuwaardeusche dammen, behoorendc tot de werken vau 
de rivier de Waal, in deze provincie. 

Dinsdag, 11 April . 
Naeat , ten 11 ure, bij P. Kbbeuhorst: het bouweu van 

het St. Joseph-gcslicht voor dc R. K. gemeente aldaar. 
Lachem , ten 1 ure, iu het logement het Haautjeu: het 

bouwen van eene villa met annex koetshuis cn stalling nabij 
de stad Lochem. 

Woensdag , 11 April . 
f>oe» , ten II ure, in het koffijhuis de Prins vau Oranje: 

het verbeteren en onderhouden der gewone aarde-, kram-, 
rijs-eu stcenglooiingwcrkeu aau de zeedijken VPU den polderde 
tweede Watering , beoosten Versekc , voorliet dienstjaar 1868. 

Utrecht, door de directie der Ned. Rhijuspoorwcg-
Maatschappij: de uitbreiding vau het station (ioudn met al 
dc daarbij behoorendc werken. 

Honderdag, 13 April . 
Iloedekenskerke , ten 11 ure, iu het gemeentehuis: 

het verbeteren eu onderhonden der gewone aarde-, kram-, 
rijs- cu steenglooiingwerkcn enz., aau deu zeedijk van deu 
polder lloedckenskerkc, gedurende het dienstjaar 1868 

' •Hage, teu 11 ure, aan het miuisterie van binnenl. 
zaken: het ophoogen van eeu gedeelte van het terrein voor 
het alifcmecn magazijn en de centrale werkplaatsen te Tilburg. 

D i n s d a g . 1 » April . 
'H llage, teu 11 ure, aan het hoofdbureau der Maat

schappij tot exploitatie van staatsspoorwegen : het verbreeden 
vau deu spoorwegdnui, het maken vau eeue bestrating en 
het leggeu van een zijspoor voor de hnlte lleleuaveen , ten 
behoeve vau deu spoorweg van Maastricht uaar Breda. 

Donderdag , 80 April . 
' • l lage, ten II ure, aan het ministerie vau biuucnl. 

zaken: het inkepen, vlakken eu kreosoteeren te Dordrecht, 
van 106,000 dwarsliggers cu de leveriug vau 1,500,000 Ned. 
ponden kreosoot-olie, iu twee perceelen. 

A f l o o p v a n aanbes ted ingen . 
Amsterdam , I A Maart: het bouweu van ecu fort iu 

den Laander- en West-Bijlmer polder, bij deu Uijlmcrmccr-
ringdijk. Aangeuomeu door de heeren Qebr, Sehoonen-
burg, voor / 238,000. 

Haarlem, 1 » Maart: lo. bet uitvoeren van eenige vernieu-
wiugeu cu herstellingen aan, en het tot 1 January 1871 
onderhouden vau het perceel, buurt C. n°. 1930, op tie 
Botermarkt, tc Haarlem, behoorende tot het Vereenigd huis 
van arrest en provoost aldaar; dc miuste inschrijver was dc 
heer J . C. Mulder, tc Haarlem, voor ƒ 1749; 2°. liet onder
houd van de bakens in het IJ cu iu de Voorzaau, vau 1 
Mei 1868 tot l Mei 1869; de minste inschrijver was dc heer 
R. van den Bos, te Schellingwoude, voor ƒ 560. 

Middelburg , 17 Maart: het doen van eeuige vernieu
wingen aan 's Rijks zeeweringen te Vlissingen en te Verre , 
en zulks in twee perceelen. Van het eerste perceel is aanne
mer geworden de neer W. vau L'ije FFzu . , alhier, voor ƒ6244, 
en vau hc1 tweede , de heer 1'. Verléc te Breskeus, voor ƒ5115. 

Schiedam , 18 Maart: het bouwen ccuer hoogere Bur
gerschool. Ingekomen 21 iuschrijvingsbillettcn, als: 

Binsbergcii en Bellingwoud, te Rotterdam ƒ52,430. 
H . Slegtkamp, „ Leijden, „56,300. 
G. de Ronde eu Zoon , „ Delft, „ 53,430. 
S. van der Kamp, „ Leijden, ,45,560. 
D. A . van Krevelen en Zoon, „ Rotterdam, „ 57,564. 
J. Ris AHzn., „ Schiedam, „ 54,676. 
J . Göbel, „ Rotterdam! » 51,000. 
W. Tielcnts, „ U t r e c h t , „51,600. 
Wouterlood en Bcrkelaar, „ Schiedam, „ 57,900. 
J . van Andcl, „ Rotterdam, „58,000. 
J . F. Rozestraten, „Schiedam, „ 51,782. 
L. Melchers Wzn., „ „ „ 56,381. 
J . van der Most Jzn . , „ „ „ 56,211. 
W. Sonneveld, „ „ „ 53,880. 
N . M . Akveld, „ Bergen op Zoom, „ 52,785. 
Wed. J . Kuipers, „ Schiedam, „ 54,890. 
A. Kuddcrs, „ „ „ 54,900. 
B. J . Stans, „ Nieuwe hoorn, „ 90,000. 
A. C. Vink , „ Utrecht, „ 55,970. 
G. Keij , „ Rotterdam, „ 50,900. 
J . van der Pauwert, en J.Hoek, „ Schiedam, „ 55,100. 
Het werk is niet aan den laagste n inschrijver, maar aan deu 

opvolgenden, den heer G. Keij, te Rotterdam, voor dc som 
van ƒ 50,900 gegund. 

'• llage, SO Maart: door de hoofdcommissie voor het 
nationaal gedenkteekeu van November 1813: het verrichten 
van alle stee u houwers werken, het opmetselen cn Btellen vau 
het nationaal gedenkteekeu enz., met dc stoepen cn treden 
cn dc leveriug van alle daartoe beuoodigden cscauzijnschen 
steen cn metsel materialen. Daarvoor waren 7 billctteu inge
komen , waarvan een werd verklaard van onwaarde. De 
minste inschrijvers waren de heeren Laureut Philips en C 0 . , 
te 's Hage, voor ƒ 22,470. 

Kul Ten , SO Maart: het bouwen van drie kapitale heeren-
huizen. Hoogste inschrijver dc heer H , W. Douwcs, voor 
ƒ57,912en de laagste Gcbr. Bruist, te Lochcmf, voor ƒ48,600. 

A d v e r t e n t i ë o . 

HET GEMEENTE-BESTUUR VAN BERGEN OP 
ZOOM vraagt een G E M E E N T E - A R C H I T E K T , 
tevens L e e r a a r i n he t R e g t l i j n i g e n B o u w 
k u n d i g T e e k e n e n a a n de Gemeente- teeken-
s c h o o l , voorzien van tie akte volgens de wet op 
het Middelbaar Onderwijs of die vernield 2' M 2 
van het Koninklijk besluit van den 28 Februarij 
1808 (Staatsblad n°. 27). 

Natuur- en Werktuigkundige kennis dient tot 
aanbeveling, op eene jaarwedde van f 1200 met 
aandeel in de schoolgelden. 

De gestelde termijn tot het inleveren der akte 
van bekwaamheid vóór 1 Maart 1868, bij vorige 
annonces, wordt, naar aanleiding van gemeld 
Koninklijk besluit verlengd tot veertien dagen, 
na het afgeloopen eerstvolgende Examen tot het 
verkrijgen der bedoelde akten. 

S C H R I J V E R E N T E E K E N A A R , 
0| i een Waterstaats-Bureau, waar gelegenheid 

i s , zich voor het e x a m e n als Opzigter 
te bekwamen, wordt als VOLONTAIR gevraagd 
een jong mensch, die fraai schrijft en die teeke-
ningen netjes kan overtrekken , op een belooning 
van ƒ 1 7 per maand. Adres met eigenhandig 
geschrevene en franco brieven, onder letter R. W. 
aan de boekhandelaars J. C. & W. Altorffer, te 
Middelburg. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER KN WETHOUDERS VAN L E E U 

WARDEN' hebben bet voornemen, op Z a t u r d a g 
d e n 11 A p r i l e. k., des voormiddags ten 11 ' / 
ure, in het Gemeentehuis aldaar, publiek aan 
te b e s t e d e n : 

liet eerste gedeelte der werken tol uitbreiding 
van het bebouwde gedeelte der Gemeente, be
staande hoofdzakelijk in : 

A. H e t ver leggen der G R A C H T tus
s c h e n de W i r d u m e r - e n V e r l a a t s -
bruggen. 

l i . H e t m a k e n v a n p. m . 935 e l W A L 
M U R E N . 

C. I d e m v a n W A L H O O F D E N e n D R A A I 
P E N A N T v o o r eene D r a a i b r u g met 
T w e e D o o r v a a r t e n , benevens het 
D e k op d ie B r u g . 

D. I d e m v a n 192 e l R I O O L e n eene 
Z I N K K O L K . 

E. H e t a fg r aven , a a n v u l l e n en ophoo 
gen v a n de T E R R E I N E N wederzi jds 
de r te ver leggen G r a c h t en der toe
gangen naa r het S t a t i o n s g e b o u w en 
het Z a a i l a n d . 

A l l e s i n é é n perceel . 
Het bestek en inlichtingen zijn te bekomen bij 

den GEMEENTE-ARCHITECT, op eiken werkdag, 
van 's morgens 9 lot 'savonds ü uur; terwijl de 
Inschrijvingsbilletten uiterlijk op Vrijdag den 
10 April e. k., des avonds ten 7 KMC moeten 
zijn ingeleverd ter Secretarie der Gemeente. 

Leeuwarden, den 19 Maart 1808. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd . 

DIRK ZEPER. 
De Secretaris, DE SWART. 

AANBESTEDING 
van het B O U W E N van het St . J O S E P H -
G E S T I C H T voor de R. K. Gemeente te Soest, 
(provincie Utrecht), naar de plannen van den 
bouwmeester A . ('. BLEUS , tc Hoorn. 

De inschrijvingbilletten vrachtvrij op te zenden 
aan den heer G. KLOOTERS te Soest, 24 uren 
voor de opening derzelven, welke publiek zal 
plaats hebben op Dingsdag 21 April, des voor
middags ten elf ure, bij P. EBBENHORST , te 
Soest, waar de teekeningen en voorwaarden reeds 
ter inzage liggen. 

De tijdsbepalingen der aanbesteding van 14 en 10 
A p r i l , in de voorwaarden omschreven , vervallen. 
De aannemingsvoorwaarden zijn a ƒ 1 , te be
komen bij de boekhandelaars Gebr. VERMANDE 
te Hoorn , en liggen ter lezing te Amsterdam in 
het Vosje en het Poolsche Koffijhuis ; te Rotter
dam in liet Neèrlands Wapen; te Utrecht in de 
Liggende Os; te Arnhem in dc Harmonie en te 
Haarlem in de Lecuwrik. 

Inlichtingen zijn op franco aanvrage te be
komen bij voornoemden Bouwmeester en bij 
den Opzigter T. l i . I IAGEMAN te Soest. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK V A N DE HEEREN 
K K I t l l O I F en Zonen te B i e b r l c h . 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig-
schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen 
dan de beste Engelsche soorten , wordt dien" ten' 
gevolge, bij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A W V A N D E R P O T . 

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

te A R N H E M . 
Wate rpa*- , hoekmeet- en andere i n s t rumen

ten voor den WATERSTAAT , DE GENIE, DEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE 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. 

ƒ • U'tgegevèft^ve jLrnhem 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 WIEL 

B I J V O E G S E L 
HKIIOOKKNDK BIJ 

DE O P M E R K E R 
van ZATERDAG #April 1868. 

Boekaankondiging. 
De vereeniging van den rijks-telegraaf met 

de posterijen wenschelijk in het algemeen 
belang, vooral van het platteland, door J. J . 
van Kerkwijk , ingenieur bij den rijks-telegraaf. 

Onder bovenstaanden titel verscheen bij Gcbrs. 
Belinfante te 's-Gravenhage. eene brochure, waar
van wij de lezing ten zeerste willen aanbevelen , 
overtuigd ais wij zijn, dat het door hem voor
gedragen onderwerp ten volle nadere overweging 
verdient. 

De tegenwoordige toestand van den rijks-tele
graaf hier te lande tegenover die in Frankrijk en 
sommige landen in Duitschland wordt daarin uit
eengezet. 

Een kantoor met beperkten dagdienst, zooals 
die op eenige kleine plaatsen in Nederland be
staan , wordt geraamd op ƒ 1500 's jaars, waar
van het tekort, zoo de gemeente het na het 
eerste proefjaar wenscht te behouden, door haar 
gedragen moet worden ; kau de gemeente daarin 
niet voorzien , dan verliest zij haar kantoor en 
wordt zoodoende in handel zoo goed als buiten 
concurrentie gesteld. 

Door vereeniging van telegrafen en posterijen 
zou hieraan grootendeels te gemoet gekomen wor
den, vooral wanneer die onder de bevelen van 
één en denzelfden hoofdambtenaar werden gesteld, 
om door onafhankelijkheid van plaatselijke of an
dere overheden , de geheimhouding der telegram
men niet in de waagschaal te stellen. 

Zooals bekend is, moeten thans vele directeurs 
van kleine postkantoren, evenals de daar ge
plaatste telegrafisten, vele uren zonder werk ten 
gelieve van het publiek op hunne kantoren 
dooi brengen en toch worden ze beiden uit dezelfde 
schatkist betaald; wat is dus eenvoudiger dan 
deze 2 bedieningen door één beambte te doen 
waarnemen, en op deze wijze met weinig kosten 
het bezit van een telegraafkantoor aan vele kleine 
plaatsen mogelijk te maken. 

Een minimum van 12000 brieven 's jaars zou 
geschikt als maatstaf kunnen dienen , om daar te
vens een telegraafkantoor te vestigen, en aanne
mende, dat er in den beginne per dag één tele
gram verzonden en één ontvangen wordt, zou 
dit reeds per jaar 730 telegrammen ad ƒ 0,30— 
ƒ 2 1 9 ontvangst bedragen, dat wel toereikend kan 
geacht worden, als toelage op het tegenwoordig 
genoten traktement der ambtenaren van de pos-
terij , om die dienst daarbij waar te nemen. 

Als vereenvoudiging van den dienst van de 
telegrafen wordt vooral aangedrongen op liet 
afschaffen der ontvangbewijzen, die alléén op uit
drukkelijk verlangen van den afzender tegen be
taling van 10 cents extra konden behouden blij
ven , en verder het toelaten van postzegels als 
telegraafzegels, waardoor de toezending vooral 
te plattelaude veel vergemakkelijkt zoi'i worden. 

De invoering zoii zeer langzaam moeten plaats 
hebben , om te gelijk voldoend personeel te krij
gen , waarvan tevens eene indeeling met de daar
toe vereischte bekwaamheden wordt geschetst. 

Ook de namen der gemeenten, die in de ver
schillende catcgorien vallen , worden genoemd , 
zoodat het geheele opstel een zaakkundig over
zicht vormt, dat wel overweging verdient, cn 
waarmede wij hopen, dat de Heer Van Kerkwijk 
de eerste stap zal gedaan hebben, om ook het 
platteland de voordeelen dei' rijkstelegraaf te doen 
genieten. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Bedacteur! 
Ik heb in het Utrechtsch Provinciaal en Ste

delijk Dagblad van 25 dezer maand (*) een artikel 
gelezen, getiteld: Het Witte boek, waaraan ik 
gaarne mijne adhaesie schenk. 

Cl Zie ook: „dc Opmerker" N°. 1», bladz. 50. 

Het komt ook mij voor, dat de Nederlandsehe 
Maatschappij van grondkrediet eigenlijk hare eigen 
glazen heeft ingesmeten. 

De schrijver van het artikel over het Witte 
boek heeft zeker al zijn kruit niet op eens 
verschoten; hij houde het mij echter ten goede , 
dat hij een handje geholpen wordt door enkele 
opmerkingen, die mij zoo bij het lezen der be
wuste Memorie in het Witte boek zijn voorge
komen. Zoo vond ik onder anderen een paar 
tegenstrijdigheden, die ik mij veroorloof onder 
uwe aandacht te brengen. 

1« Tegenstrijdigheid. Op bl . 150 van het 
Witte boek erkent de Maatschappij vau grond
krediet , dat de raad van den Waterstaat is sa
mengesteld uit mannen vau uitnemende kunde 
en ervaring. 

De strekking van de geheele Memorie is ech
ter om te bewijzen, dat de raad van den Water
staat bestaat uit lichtvaaidige, inconsequente, zich 
tegensprekende mannen, die een onvolledig rap
port geleverd hebben . waaraan de Regeering 
niets heelt. 

Er staan dus twee vrij tegenstrijdige stellingen 
tegen elkander over. 

Zijn het mannen vau uitnemende kunde en 
ervaring, dan kunnen ze geen lichtvaardig, in
consequent eu onvolledig rapport geleverd hebben. 

Of is er een lichtvaardig, inconsequent en on
volledig rapport geleverd , dan zijn z i j , die dat 
gedaan hebben, geen mannen van uitnemende 
kunde en ervaring. 

Een van beide moet waar zijn: men hebbe 
slechts te kiezen. 

2 e Tegenstrijdigheid. Op bl. 154 en 1SS van 
het Witte boek (ik zal bet ook maar zoo blijven 
noemen) wordt gezegd, dat de Maatschappij van 
grondkrediet beloofd had te trachten, eene, naar 
aanleiding van 's raads voorgestelde wijzigingen 
van het ontwerp, nieuwe begrooting te leveren ; 
doch dat zoodanigen arbeid niet te ondernemen 
was, dan bijaldien omtrent de noodig geoordeelde 
wijzigingen eeu zekeren maatstaf werd aange
geven , enz. 

Desniettegenstaande beloolt de Maatschappij 
bij het slot barer memorie (bl. 159 van het 
Witte boek), dat zij den Minister binnen den 
kortst niogelijken tijd (de memorie dagteekent 
van 2 Dec. 1807) het project zal doen toekomen 
gelijk het, na de opneming der noodig geoor
deelde wijzigingen, ten slotte zal vastgesteld 
zijn, en vergezeld van eene uitvoerige begrooting. 

Wat dus bl. 155 niet te ondernemen was, is 
reeds bl. 159 mogelijk geworden. 

Een van beide moet wederom waar zijn, men 
hebbe weder te kiezen. 

Nog een paar opmerkingen van algeiiieenen aard. 
Op bl. 151 van het Witte boek wordt gesteld : 
a = de begrooting van den lieer Beijerinck. 
b — het daarbij te voegen quantum wegens on

voldoende schatting der enkele posten. 
x = het bedrag dat gevorderd zal worden voor 

de werken, die boven en behalve de geprojec
teerde noodig zullen zijn. 

a en b zijn constant; x onbekend. 
Volgens de Maatschappij had de Raad moeten 

leveren de waarde van a+b+x. 
Maar om x te vinden, had de Raad een nieuw 

ontwerp moeten opmaken, dat hein blijkens bl. 
14 van het Witte boek niet was opgedragen, want 
de daar opgenomen lastbrief stelt den Raad slechts 
twéé pertinente vragen ter beantwoording. 

Mijns inziens mocht de Raad niet buiten dien 
lastbrief gaan ; maar al had hij dat ook mogen 
doen, zoo was dat volstrekt onmogelijk, want 
om tot een volledig ontwerp te komen, moet 
men toch al de beschouwingen kennen , die blij
kens bl 15 van het Witte boek van Gedeputeerde 
Staten der provinciën Friesland, Overijsel, Gel
derland, Utrecht en Noord-Holland, en de ver
schillende besturen dier provinciën tc wachten 
zijn ; — waarvan iu het Witte boek niets te 
vinden i s , en die toch een aanmerkelijke!! in
vloed op de onbekende x moeten uitoefenen. 

- e r f 
Zijn die beschouwingen eenmaal -ai/i^i ge

heel bekend, dan eerst kan er naarftd^i-eketid 
worden, maar ook dan nog is heViBBkeri naar 
die x aan de Maatschappij, niet aan den Raad 
op te dragen, en de Raad heeft dan, zooals het 
mij voorkomt, geene andere missie dan te onder
zoeken of de door de Maatschappij te vinden x 
voldoen kan aan hetgeen dc beschouwingen der 
verschillende besturen mocht opleveren. 

De daaruit volgende opmerking is eene alge
meene, namelijk, dat de titel van het Witte boek: 
Verzameling van officiëele bescheiden, verkeerd 
en onvolledig i s , want men mist in de verzame
ling de beschouwingen der betrokken besturen, 
die , als ik wel onderricht ben , van al de met 
de Zuiderzee iu aanraking komende besturen zijn 
opgevraagd. 

Het Witte boek schijnt dus eene nog zeer on
volledige verzameling van oflicieele bescheiden. 

Het belangstellend publiek moet reikhalzen die 
ook te kennen. 

Voor het welgelukken van de kolossale onder
neming der droogmaking van de Zuiderzee wensch 
ik van harte, dat die beschouwingen geene aan
leiding mogen geven, dat de nu nog onbekende 
x daardoor tc groot moge worden. 

X . 

In de boekdrukkerij en bij den Uitgever C L . 
van Langenhuijsen alhier is verschenen een spot
gedicht over het bekroonde nationale monument 
Ebenhaézer, dat bestemd is te eeniger tijd het 
Willemspark van 's-Gravenhage te moeten sieren. 
Gelijk men weet, is dat monument ontworpen 
door deu heer bouwmeester Van der Waeijen Pie-
terszen aldaar en zijn de beelden, de basreliëfs, 
de wapens, de bovengroep van de Nederlandsehe 
iraagd en leeuw, als kunstvoortbrengsels vaYi den 
echten stempel bekroond en door den heer kunst
schilder-beeldhouwer Koelman met groot talent 
saamgcsteld, geteekend en geboetseerd. 

De schrijver van dit — zooals hij het zelf noemt — 
• Rolkam-gedicht'' of pamflet, schijnt over deze 
bekroning en uitvoering zeer ontevreden te zijn , 
cn heeft in zeer bittere woorden het protest 
der 78 Nederlanders, de heeren ontwerpers, de 
hoofd-cominissie en anderen besproken. Wel komt 
het hiermee te elfder ure, maar dit zal de goede 
zaak niet schaden. 

Ten slotte krijgt de koninklijke voorzitter van 
den dichter eenige raad, die zoo wat daarop neer
komt, dat men het »sleehte plan Ebenhaézer" 
moet verlaten en den inzender van het met zoo
veel moeite gepremied ontwerp NO, zijn teeke
ning moet doen uitvoeren, of als dat niet kan, 
hem toch minstens de beelden van het bekroonde 
ontwerp Ebenhaézer moet bestellen, die thans bij 
den Brusselschen beeldhouwer Jaquet in de maak 
zijn, en voor bijna het ' / , in prijs en tijd zullen 
geleverd worden, als die de verdienstelijke en 
nauwgezette kunstenaar Koelman voor zijne beel
den had bedongen. (Léés : H. P. Vogel, Opmer
ker n". 11 , van 14 Maart 1808). 

De dichter noemt zich ngoudsmidsjongen," (wel 
een titel, die tot eerbied dwingt!) en draagt zijn 
werk op aan een fabrikant van goud- en zilver
werken, dc lieer Van Kempen te Voorschoten. 
Waarom niet liever aan zekere «liguc" voor on
gerechtigheden. 

Wij raden allen kunstenaars, en vooral dc 78 
Nederlandsehe beoefenaars van kunsten en weten
schappen, die zich in October 1804 tegen de 
teekening: NO, en vóór het ontwerp Ebenhaézer 
verklaarden, dit dichtfragment te koopen. Zij 
zullen daaruit ontwaren door welke onedele drijf-
veeren de beklagenswaardige ngoudsmidsjongen" 
zich heeft laten verleiden tot het in rijm bren
gen van lang afgedane zaken, en hoe hij tot de 
meest dwaze tradition en speldenprikken zijne toe
vlucht heeft moeten nemen, om zijn gedicht en 
zaak eenigzins belangrijk te doen schijnen. 

Wij wenschen dat de hoofd-cominissie den dich
ter in rechten zal vervolgen, en zoo deze zich 
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daarvoor to hoog geplaatst acht, dat dan dc »oe-
kroonde kunstenaar" J . PH. KOELMAN, dit doen 
zal , of middelen zal aanwenden, die de lasterlijke 
laagheden over hem en zijn kunstwerk in en tus
schen de regels van het vers gesproken, aan het 
licht brengen, cn op die wijze den schrijver ont
maskerd zal worden. Verschillende namen worden 
hier reeds genoemd. Op een paar zijn aller oogen 
gevestigd. De schuldige moet eenmaal voor den 
dag komen, al verschuilt hij zich in het pak van 
eenkarakterlnozen balddadigen «straatjongen." Wij 
vestigen de aandacht op hetgeen de afdeeling Rot
terdam van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst in haar protest tegen de keuze van 
jVO, ter vergadering der hoofd-commissie, den 
28 October 1804, heeft gesproken. In dat juiste 
cn waardige stuk, overgedrukt in bet veertiende 
deel der Bouwkundige Bedragen , lazen wij op 
blz. 238 steeds met genoegen bet navolgende : 
»Be wijze waarop door hen de verklaring is be
oordeeld van ongeveer ecu vijftigtal geachte bouw
kundigen in ons vaderland, ten voordecle van het 
ontwerp Ebenhaëzer, is meer beleedigend voor 
hen zelven, dan voor de aangevallenen." En 
wie de aanvallers waren, is duidelijk gebleken. 
De heeren .1. Alherd. Thijm, chef of premier, 
Brouwers en Hofdijk, zooveel als eerste geëmplooi-
eerden, en slechts zes afgevaardigden met 2 van 
de 22 leden der hoofd-commissie als «schapen 
van deze herders", die wel vol ijver, maar on
gelukkig geen kunstenaars zijn, en daarvan nooit 
de geringste blijken hadden gegeven. Bijna nie
mand in Nederland heeft naar hen gehoord. De 
afdeeling Rotterdam zeide het ruiterlijk waarom, 
op dezelfde bladzijde 238. Daar lezen wij : »om 
dus gerechtigd te zijn met kennis van zaken over 
een bouwwerk te oordeelen , moet men de kunst 
van bouwen verstaan". Hetzelfde is van toepas
sing op de beeldhouw- en elke andere kunst, 
zoodat wij 4 der 5 juri-ledcn geen recht toekennen 
om over beelden te oordeelen. »Het is daarom, 
dat de afdeeling zich geroepen acht, hare stem 
tegen het door hen (over XO) uitgebracht oordeel 
te moeten verheffen, te meer daar dit uitgespro
ken is op een toon van gezag, die eiken niet-
bouwkundige in dwaling inoet brengen en die 
alleen kan worden verklaard uit hun GEBREK 
AAN KENNIS ." Wel een vreeselijk , maar een recht-
vaaidig vonnis. En wat moet dc lezer van het 
gedicht nu wel niet denken over den dichter, 
of goudsmidsjongen? Hij moet den knaap niet 
te hard vallen , en hem liever beklagen als ver-
oordeelen. Het kind is niet wijzer en doet kin
derdaden , maar als het kind gelijk de goudsmids
jongen huichelt, en onwaarheid in den vorm 
van laster spreekt, dan moet dat kind zoolang 
gekastijd worden totdat het zich betert. 

De lezer of het Nederlandsche publiek zal 
met den tgoudsmidtjongen" hetzelfde wel doen, 
en hem dan laten loopen voor hetgeen hij i s : 
een «lastige indringer cn bemoeial" in zaken , 
waar hij niet het minste begrip van heeft, liet 
besproken «Roskam-gedicht" is eene eerste proeve 
cn wordt geleverd voor slechts twintig cents. 

Amsterdam , Maart 1860. A + B. 

&kV Door gebrek aan plaatsruimte werden wij tot 
heden verhinderd het bovenstaande stuk op te 
nemen. 

l)e Itedactie. 

Mijnheer de Redacteur'. 
Gelooft ge niet met mij dat er weinig bouw

kundigen gevonden worden, die moed bezitten 
om de bestekken van werken, die hen niet aan
gaan, in te zien, laat staan te beetudeeren 1 Mij 
althans gaat het zóó cn mijne ambitie tot het 
verzamelen van bestekken, die mij vroeger eigen 
was, is geheel uitgedoofd. Toen ik pas iu het 
bouwkundige vak kwam kijken, verzi dele ik 
op raad van anderen , meerdere bestekken; rijp 
en groen werd bij elkander gebracht en groeide 
tot eene indrukwekkende massa aan, zonder dat 
ik mij ooit bezondigde daarvan lectuur tc nemen. 
Sedert zag ik het verkeerde of minder aanbeve
lingswaardige van deze verzameling in en de niet 
zooveel zorg bewaarde bestekken hebben sedert 
eene andere bestemming gekregen. 

Ik geloof echter daarin voorbarig gehandeld te 
hebben, want de studie van bestekken mag niet 
onvoorwaardelijk worden verworpen, vooral niet 
als daarbij teekeningen kunnen geraadpleegd wor
den. Vandaar moet het voorbeeld van den Staat 
worden toegejuicht, om bij alle bestekken, waar 
dit te pas komt, gelithographieerde teekeningen 

over tc leggen. Dat geeft ons voorbeelden tot 
navolging, maar ook tot waarschuwing, waarbij 
ik vooral het oog heb op het mcerendeel dei-
stationsgebouwen van de staatsspoorwegen , die 
op doelmatige indeeling volstrekt niet kunnen 
bogen. Ik ben dan ook van mijn stijfhoofdig plan , 
om bestekken van anderen niet in te zien, terug-
gekomen en vergast mij nu en dan aan het door
bladeren van een bestek. dat mij toevallig in 
handen komt. 

Op deze wijze maakte ik dezer dagen kennis 
met het bestek voor de Rijks Hoogere Burgerschool 
te Groningen , dat in het laatst van het verloo-
pen jaar, blijkens de onderteekening vanwege 
bed Departement van Binnenlandsche Zaken bet 
eerste levenslicht zag. Ik heb dat bestek , mijn
heer de redacteur, met zeer veel genoegen gele
zen cn houd mij verzekerd, dat enkele bouwkun
digen zich, na lezing van mijne beschouwingen, 
zullen bevlijtigen, daarvan een exemplaar machtig 
te worden. Weet dan, dat mijne ambitie tot 
nadere kennismaking geprikkeld werd, toen ik 
toevallig het oog liet vallen op § 09 ; om daar
aan niets te kort te doen, volgt de inhoud woor
delijk : 

»jj 69. Voor het opmetselen, afverven, stu
kadoren enz. zullen door den aannemer rondgaande 
steigcriiigen worden gemaakt van nieuwe mate
rialen en de soliedste constructie : de steekbouten 
voor deze steigcriiigen zoo dicht bij elkander als 
de afstanden der kozijnen zulks gedoogt; de aan
bidders op klossen gelegd, die met staande tan
den in de palen gewerkt en daaraan met een of 
twee schroefbouten verhouden, de aanbinders met 
nieuw touwwerk aan de palen en de steckstok-
ken aan de aanbinders vastgebonden. 

«Langs iedere steigering tegen de palen op de 
hoogte van 0.20 en 1.00 cl schrooten als heining 
dienende, te bevestigen tn de beplanking van de 
Steigering minstens breed 1.50 el , zwaar 3.1 
streep, dicht gesloten aan elkander gelegd en 
steeds op de steekbouten in verband vergaard 
en vastgespijkerd ; onder elke steigering een 
schrikstciger. 

»liij elke hoogere steigering zal steeds onder 
de bovenste een schriksteiger, breed 1.00 e l , 
blijven bestaan , zoomede de aanbinders cn steek
bouten behouden moeten blijven." 

»De steigerhoiiten zullen minstens 2 el in den 
grond worden geplaatst; het gat daartoe te bo
ren en de palen voor den geheelen opbouw uit 
ééne lengte cn bovendien van schoren voorzien. 

»Tot toegang naar deze steigeringen op ver
schillende plaatsen stevige en gemakkelijke ladders 
te plaatsen. die, iu hunne positie staande, 
steeds één el boven de beplanking uitsteken. 

»De directie regelt met den aannemer de con
structie dezer steigcriiigen en mag er niet te 
veel zwaarte of materieel op worden geplaatst. 

»Bij en na het leggen van iedere balklaag, langs 
de muren, in de midden en dwars over een 
planken pad daar fe stellen, ter breedte van 
1.20 el , zwaar 33 streep, en evenzoo bij de 
zolderbalken, doch hij het maken van het dak 
de geheele balklaag met planken vau dezelfde 
zwaarte dicht te dekken, zoodanig dat geene plan
ken klink leggen, zullende bij elk ongeluk, dat 
door gebrekkige constructie van het bovenstaande 
ontstaat, den aannemer eene korting van honderd 
gulden worden toegepast." 

Neemt men nu hierbij in aanmerking, dat de 
muurplaat ongeveer 12 el boven den vloer van 
de verdieping gelijksvloers l igt , dan zal de stei
ger met zijne schroefbouten, vastgespijkerde vloe
ren , heiningen (?), schriksteigers, en ter diepte 
van 2 el ingeboorde steigerpalen het Rijk op 
een aardig sommetje komen te staan , maar men 
heeft dan ook het voordeel, dat de werklieden 
zich op geen glad ijs behoeven te wagen. On
willekeurig maakt het op mij, al is het dan een 
weinig ondeugend , den indruk of de ontwerpei-
van het bestek niet veel werken gemaakt en bij
gevolg weinig steigers beklommen heeft; hoe 
aanbevelenswaardig voorzichtigheid cn een streng 
toezicht op de stcigerwerken is, vermeende men 
dat de gewone bepalingen der algemcene voor
schriften daarin genoegzaam voorzien. 

In uiijii gevoelen, dat de ontwerper van bet 
bestek misschien eene eigenaardige wijze van be
schouwen heeft, werd ik versterkt door de bijzon
dere technische benamingen, die in de aange
haalde paragraaf en het geheele bestek voorkomen , 
of moeten deze allen op rekening van het gebruik 
van andere benamingen in de provincie Groningen 
worden gesteld? Wij zullen zoo hier en daar de 

ons vreemd klinkende benamingen aanhalen cn de 
lezer oordeele daarover zelf'. 

Alvorens tot het nagaan der constructie, voor 
zooverre uit het bestek kan worden beoordeeld, 
over te gaan , wijzen wij op § 5 3 , waarbij den 
aannemer wordt voorgeschreven voor het doen 
van proeven van metselwerken te voorzien in de 
levering van de gevorderde waterdichte hakken, 
beugels, hokken, weegtoestel, enz. de noodige 
adsistentie, alsmede eene bascule met gewichten, 
om daarop tot 500 Ned. ponden te kunnen we
gen. Ook bij de beschrijving van de inrichting 
der directiekeet (§ 68) is het rek voor proeven 
niet vergeten, zoodat der wetenschap het vooruit
zicht geopend wordt, meerdere gegevens te bekomen. 

Wij juichen dit denkbeeld toe cn hopen in de 
constructie der school zelve die degelijkheid te ont
dekken , welke met recht kan verwacht worden 
bij een bouwwerk , dat zoo uiterst solide bestei-
gerd wordt cn waarbij ook gelden voor minder 
strikt noodige. proeven kunnen worden afgezonderd. 

(Wordt vcreolgdj. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING V A N 
BOUWKUNST. 

AFDEELING 's-GRAVENHAGE. 

In de vergadering van 20 Maart j I. werd in 
eene zeer belangrijke en uitvoerige rede door 
het lid en president Rose over den smaak in 
de schoone kunsten gesproken. — Sprekers rede 
kwam hoofdzakelijk néér op de volgende punten. 

Het gewone begrip van het woord smaak. 
De smaak als een uitvloeisel beschouwd van 

beschaving cn ontwikkeling. 
De weinige ontwikkeling van het publiek ter 

waardeering van het ware schoon — waaruit 
de objectieve en subjectieve waarde der kunst 
voortvloeit — en 

Hoe de samenwerking van zinnelijk en zedelijk 
gevoel met het verstand noodig is tot een juist 
oordeel over zaken van kunst. 

(Deze verhandeling zal, evenals de voorgaande, 
op verzoek van den heer Leliman , in de Bouw
kundige Bijdragen geplaatst worden. 

Het l id Pierson behandelde de verschillende 
soorten van menie , waarin volgens spreker meer 
en meer vervaleching plaats heeft. Twee ver
schillende soorten werden in het bijzonder be
sproken , als: De ijzermenie van Audcrghcm 
en die uit de fabriek van de heeren Kamp cn 
Soeteu , te Tegelen bij Venlo: welke laatste , 
naar sprekers meening, «lo voorkeur boven de 
eerste verdient; daar de prijs f 20 per 100 
Ned. pond. aan de fabriek is, vond spreker aan
leiding haar voor proefneming aan te bevelen. 

Ten slotte gaf het lid Tiiinueihans van Ab
coude eene volledige door teekeningen opgehel
derde omschrijving van Liernurs rioolstelsel, en 
stond zeer uitvoerig stil hij diens wijze van be
mesting. Dit zeer belangrijke onderwerp gaf 
aanleiding tot eene zeer levendige discussie 
tusschen de heeren Rose, De Wijs , Boudewijns 
en Dijkinans en hierop werd , wegens het ver ge
vorderde uur, dc vergadering gesloten en de nog 
te behandelen punten tot de volgende uitgesteld. 

Derde jaargang. N°. 16. 

VersrliijDl geregeld iederen Zaterdag bij 
D. A. THIEME te Arnhem. 

Prijs eer 3 maanden franrn p. p. ƒ1.65. 

11 April 1868. 

•en ibiiieerl lick 'ie»r eel jnrgaig. 
adtertenlièi lusten ƒ -.20 per gateau regel 

•I /-.dit raar zegel ei eei \° . 

V a r i a . 

V r e e m d s o o r t i g e v e r z a k k i n g . Te I lesenzano, 
provincie Brescia in Italië heeft een buitengewoon 
voorval plaats. Het hotel Porta-Vecchia, dat op 
paalwerk aan het meer (iarda is gebouwd , ver
zakt geregeld en wel eiken dag ongeveer 15 Ned. 
duimen : op het oogenblik is de benedenvloer reeds 
weggezakt; dit heeft alles zeer geregeld, zonder 
den minsten schok, plaats. Alle aangewende 
middelen, om het gebouw te behouden, zijn be
proefd , doch zonder tot iets te leiden. 

De eigenaar, die eerst wanhopig was over 
deze gebeurtenis, besloot eindelijk, om tegen 
betaling, de toegang tot het huis open te stellen 
en heeft reeds zooveel ontvangen, dat die som 
hem nagenoeg zijn verlies vergoedt. Eene we
tenschappelijke commissie zal een onderzoek naar 
deze verzakking instellen. 

Correspondentie. 

WEEKBLAD your ARCHITECTED, INGENIEURS, FABRIKANTEN, A A M E I E R S en 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 Ü T J G l z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURG!!, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J . IT. LELIMAN, II. LINSE, S. E. V7. ROORDA VAN ETSINGA, H. P. VOGEL. 

Wegens plaatsgebrek moeten eenige iugezonden 
stukken achterwege blijven. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. _ Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & 0». te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W . V A N DER W I E L . 

DE GASVERLICHTING IN HET PALEIS BUC
KINGHAM TE L O N D E N , EN IN DEN 

SCHOUWBURG T E PARIJS. 

Het gaslicht heeft met alle zaken gemeen, dat 
bet bij al zijne voordeden, ook nadeelen bezit; 
het verblindt en vermoeit de oogen, verbruikt 
eene groote hoeveelheid zuurstof, geeft daardoor 
eene bijna ondragelijke hitte, en vormt tevens eene 
groote massa koolzuur. 

Om dit uit den weg te ruimen , heeft men , 
cn met goed gevolg, getracht om het gaslicht 
als het ware buiten de deur tc zetten, door het 
met wanden van matglas vnn de verlichte ruimte 
af te sluiten. 

Zoo zijn onder anderen ter verlichting van de 
groote troon- en muziekzaal van het paleis Bucking
ham te Londen, die 90 voet lang, 00 voet breed 
en 40 voet hoog is, 4578 gasvlammen aangebracht, 
die op 21 zoogenaamde zonnebranden zijn ver
deeld, welke zonnebi-anders zoodanig zijn inge
richt, dat de eene vlam zich in de naastbijgelegene 
oplost, waardoor als het ware één lichtkrans 
wordt gevormd. 

Veertien van deze zonnen branden in even zoo
vele glazen kasten, die voor de vensters der zaal 
zijn geplaatst; do glaswand, die naar binnen in 
de zaal gekeerd is , is mat; dc buitcnglazcn daar
entegen zijn met eene witte, glanzende stofbedekt, 
ter terugkaatsing van het Hebt. 

De overige zeven zonnen zijn in het plafond 
der zaal aangebracht. Elke kast trekt de lucht, 
tot het branden van het gas benoodigd, door ka
nalen , die gemakkelijk te openen cn te sluiten 
zijn, uit de zaal ; de verwarmde lucht ontwijkt 
niet de verwaimings-producten uit de veiisterkast 
door eene buis van twee duim wijdte , die tot 
boven het dak uitsteekt. 

Volgens hetzelfde grondbeginsel is de keizerlijke 
schouwburg du Chatelet te Parijs verlicht. 

De geheele ruimte, waar de toeschouwers geze
ten z i jn , is met een ijzeren koepel overdekt, 
in welks middengedeelte eene met mat glas bedekte 
ruimte gelaten is ; boven die ruimte bevindt zich 
een kolossale zonncbrandei-, gevormd door cirkels 
van gasbuizen, die pyiamidnal boven elkander ge
legen zijn. 

De gasvlammen, die op de buizen branden , 
teruggekaatst door een wit scherm van plaatijzer, 
verspreiden beneden in de zaal door het matte 
glas een licht van de schoonste soort. 

Alle hitte is door het glazen venster van de 
toeschouwers afgesloten. 

Een tweede ijzeren koepel overdekt den geheelen 
vei-lichtingstoestel, en voert door eene buis, bij 
wijze van schoorsteen, de heete lucht naar buiten; 
de lucht, voor de verbranding benoodigd, wordt 
uit den schouwburg door kanalen naar de brandeis 
getrokken , waardoor eene aanhoudende luchtver-
versching wordt verkregen, zonder dat er ergens 
tocht ontstaat. 

Groningen, J . J. II. 

De verlichting van het Theatre du Cha
telet te Pui-ijs heeft ontegenzeggelijk voordeden ; 
eerstens wordt geen der toeschouwers in het ge
zicht op het tooneel door eene kroon gehinderd 
en dc verwarmde lucht uit dc zaal wordt voor 
verbranding van het gas gebruikt, zoodat de ven
tilatie bevorderd wordt. Het aanzien der zaal 
lijdt echter door deze schikking , want het plafond 
is in het midden door een groot raam of glazen 
scherm van gekleurd glas vervangen, dat niet in 
harmonie kan zijn met het overige deel van het 
plafond; bovendien brengt ccne schoone kroon 
het hare toe, om het aanzien der zaal aangenamer 
voor het oog te maken. Redactie. 

IETS OVER OVERWELFDE STEENOVENS, 
EN HOFFMANNS RINGOVENS. 

In ii° 0 van Dc Opmerker geeft dc heer II. een 
denkbeeld aan van overwelfde steenovens, dus 
zoo 'tschijnt bij Z.Ed. onbekend, als bestaande 
zulke ovens. De ondergeteekende, eigenaar van 
een overwelfden steenoven, vond het dus niet 
ongepast daarover iets mede te deden, om kon 
het zijn, naast den ringoven andere denkbeelden 
aan te geven van brandstof-besparing. 

De bedoelde steenoven is in platten grond cenigs-
zins langwerpig vierkant, lang over de mond-
muren 13 el en breed over dc zijmuren 12.50 
cl buitenwerks gemeten, en heeft 9 vuurmon
den. Dc ovenmuren zijn onder 1.70 el en boven 
1.80 el zwaar cn hellen, van 2 e| hoogte af 
van onderen, allen 0.50 el naar binnen over. 
Van den bovenkant van den vloer af in den oven 
zijn de omgevende of de ovcnvormende vier muren 
0.30 el hoog, en boven op deze muren, die van 
boven bij hunne aansluitingen onderling met eenigs-
zins ronde hoeken zijn bewerkt, is de overwel
ving aangelegd in ovalen vorm. Van den boven
kant der ovenmuren af tot den top is dc over
welving hoog 7.90 c l , en bolvormig van alle 
kante bijgehaald. Die kap of overwdving is 1 
steen zwaar, en versterkt met 3 ijzeren hoepels 
of beugels. Boven in den top dier kap is een 
ovaal gat, 1.80 el bij 0.90 e l , opengebleven, tot 
schoorsteen of rook uitgang dienende. Op de 
hoogte van den bovenkant der ovenmuren zijn 
in die kap 4 poortjes uitgespaard, welke met 
ijzeren deuren gesloten worden . en dienen om op 
den gevulden oven te kunnen komen. 

Dusdanig ingericht, heeft «lie oven van 1862 tot 
1867 dienst gedaan en niet de verwacht wordende 
resultaten opgeleverd. 

Februari 1807 kwam die oven door aankoop 
in het bezit van den ondergeteekende, die het 
wenschelijk vond, in dc overwdving eenige ver
anderingen tc brengen, u. I. om boven in dc kap, 
onder hot schoorsteengat een ijzeren luik aan 
te brengen, dat door een ketting op cn neder 
gelaten kan worden, waardoor de trek in den 
oven, die vroeger ceel te geweldig was, nu kan 
geregeld worden, en zelfs 't schoorsteengat ge

heel mede kan gesloten worden. (') Verder zijn 
beneden dat luik , halverwege de hoogte in de 
kap, 8 gaten geslagen van p. m. 0.30 cl vierkant, 
om de trek van 't middelpunt of den schoorsteen 
af te leiden, en meerdere rookuitgangen te vormen, 
zoodat men nu aanneemt, de ovenkap voldoende 
goed is ingericht en goede resultaten oplevert, 
ten minste 't brandstofverbruik is veel verbe
terd , en de baksels hebben in waarde gewonnen, 
doch men is nog te kort eigenaar, om al de 
verkregene of nog te verkrijgen resultaten eener 
overwdving mede te deden , maar beloven die 
later bij betere bestudecring, voor 't publiek 
veil te geven. 

Dit alles ten bewijze voor den heer H . , er wél 
mogelijkheid bestaat, steenovens te overwelven; 
doch nu iets over den ringoven. 

Bij de steenfabrikage hier tc lande, cn voor
namelijk in Friesland, is het hoofddoel zeer 
harde en waterdichte klinkers te bakken , dat zoo 
wij vermeenen in Diiitsehland niet het hoofddoel 
is ; daar wordt meer de wijze gevolgd, die wij 
in Friesland bontbakken noemen. 

In Duitschland worden dus de ovens niet zoo 
gezonken als bier te linde. 

Ter verkrijging van voldoende harde steensoorten 
moet een Friesche oven, waarin gele steen wordt 
gebakken, minstens 9 inopsteenen dikte of 0.45 el zin
ken , cn gelooven wij vele der tegenwoordige gebrui
kers van ringovens niet veel van zinken weten, ten 
minste oordeelcnde naar den inhoud der notulen 
van de vergaderingen van steenbakkers tc Ber
lijn , welke notulen tc verkrijgen zijn bij de hee
ren Pietersen & Co.. uitsluitend agenten dei- ring
ovens voor Nederland, want nergens vindt ineu 
daarin van 't zoogenaamde zinken gewag gemaakt, 
hetgeen toch bij ons direct de goede of slechte 
réussite van het baksel aangeeft. Ook worden de 
ovens hier geheel op '( zinken afgestookt, en 
daartoe verscheidene malen 's daags met een lat, 
onder een vast peil boven den oven aangebracht, 
nagemeten , hoeveel cn waar de oven zinkt , om 
na te gaan in welk vuurmond, naarmate zich 
't zinken voordoet, het meest of het minst gestookt 
moet worden. Het gezonkens wordt zichtbaar op 
den oven door hoopjes steen aangegeven; telkens 
wanneer er weder eene mopdikte tusschen de 
lat en den gezonken oven kan, wordt er weder 
eene opgelegd totdat men de vereischte diepte 
van zinking heeft, boog p. m. 9 mopsteen. Verder 
worden onder 't zinken dc vuurmonden door ijze
ren lidden of deurtjes dicht gehouden, waardoor 
"t zinken geheel wordt bevorderd. Dit zoude 
moeielijk bij den ringoven kunnen geschieden. (*) 

(') Bij de bcstitdccring der ringovens, moet men wel op 
deze mijne ondervinding letten, dc trek iu mijnen overwelfden 
oven veel te groot is geweest, waardoor ile oven wel spoedig 
boiitgebakkcu werd, maar bijna onmogelijk tot zinkeu was 
te krijgen; mijns inziens eeu bewijs voor't voordecligc ecuer 
langzame aanhoudende gloeiing. 

(*). Del dicht zetten dier vuurmonden slaat alweder op het 
de vorige uoot aangehaalde, dat ineu geen kliukers kan 

bakkeu bij tc geweldigen trek ; deze wordt door 't dicht zet
ten der inoudcu getemperd of gesmoord, 



Doch konde men nu bewijzen, dat ook dc ring
oven» voor dusdanig werk geschikt waren , dan 
zouden ze in Friesland, waar de klei per 1000 
steenen veel meer brandstof vordert dan aan de 
W a a l , zeer aan te bevelen zijn. Want ' / , ge
deelte der netto opbrengst van den steen, wordt 
aan brandstof daaronder verstookt. Dat do Frie-
sche klei zooveel meer aan hitte vordert dan de 
Waalklei , is de reden dat do Friesche steenfabri
kant zoo inoeielijk tegen den Waalsteen-fabrikant 
kan concurreeren, niettegenstaande men dc turf 
in Friesland per zelfde quantiteit goedkooper koopt 
dan aan de W a a l , doch daar staat ook weder 
tegenover, dat de Friesche klinkers veel dichter 
en deugdelijker zijn dan dc Waalklinkers. 

Nog zouden de te lood staande stookgaten in 
steenovens, waar gezonken moet worden , een be
zwaar zijn ; zij zouden onzes inziens veelal vóórdat 
de oven afgestooktwas, instorten. Wij hopen, dat 
dc bezwaren in dit schrijven door de aanbevelers 
van den ringoven deugdelijk kunnen worden weer
legd, omdat wij niet gaarne zouden zien, eene zóó 
geniale vinding ook hier niet algemeen konde 
worden toegepast; met beleefd verzoek van opne
mingdezes, in uw weekblad »Dc Opmerker" vleien 
wij ons, Mijnheer de Redacteur, niet te groote 
plaatsruimte in te nemen en teekenen wij ons 

Uw dienstw. Dienaar 
W. IIRANDSMA. JOIIS ZN. 

Steenfabrikant 
Harlingen, 1 Apr i l 1868. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Volgens eene opgave van het bestuur dei-
stad Berlijn, wordt voor de waterverwarming in 
het nieuwe stadhuis voor 1000 kubiek voet ka
meroppervlakte en 200 kubiek voet corridorop
pervlakte per dag verbruikt voor 4,13 pfenningen 
of ongeveer 2 cents. De verwarming van een 
vertrek van 24 voet 2 duim lengte, 22 voet 2 
duim breedte en 14'/ , voet hoogte, en dat alzoo 
ongeveer 7770 kubiek voet ruimte inneemt, vor
dert, met inbegrip van dc daartoe behoorendc 
corridors (die 1090 kubiek voet beslaan) eene 
gemiddelde dagclijksche uitgave van 2 Sgr. 8 ' / 3 

pf. of 16 cents. Het resultaat van deze verwar
ming is dus zeer gunstig te noemen. 

— In het stationsgebouw te Toulon is den 
28""" Maart. 1.1. brand ontstaan, en het gedeelte 
van het gebouw, waarin zich de wachtkamers en 
bureaux bevonden, is geheel uitgebrand. 

— De geprojecteerde spoorweg van Hamburg 
over Bremen, Osnabrück, Munster, Hal tern (van
waar een zijtak naar de kolenmijnen ontworpen 
is) Wesel, Geldern naar Venlo is op 43 millioen 
Rt l r . geschat. 

De Köln-Mindener spoorwegmaatschappij neemt 
hierin deel voor 30 millioen Rhtl. in prioriteits-
aandeelen, terwijl voor dc nog ontbrekende 13 
millioen Rhtl. eene inschrijving zal worden geo
pend. 

— E r is een wedstrijd geopend voor een ont
werp van een gasthuis te Bilbao in Spanje. Dc 
belooningen, welke aan de ontwerpen worden 
toegekend, die gerekend kunnen worden eene 
onderscheiding te moeten ontvangen, bestaan uit 
een eerste prijs van 20.000, een tweede van 10.000 
en een derde van 5.000 realen. De drie geko
zen ontwerpen blijven het eigendom van het ge
sticht, zonder dat dc vervaardigers op eenige 
andere vergoeding, buiten het bedrag der prij
zen , aanspraak hebben. 

— Op verzoek van het ministerie van schoone 
kunsten in Frankrijk, is den Franschen architect, 
die zich bezig houdt met den wederopbouw van 
de kerk van het Heilige Graf te Jeruzalem , op
gedragen de graftombe van Philippe d' Aubigny, 
op tc meten. Dit gedenkteeken is onlangs ont
dekt en bestemd om te Versailles in de «Salie 
des Ooisades" te worden opgenomen. 

— In de Rue Lafayette tc Parijs is dezer dagen 
een gebouw geopend, waarvan de gevel door al
lerlei verguldsel cn versieringen de aandacht van 
de voorbijgangers trekt; in het midden ziet men 
een medaillon in brons, 't welk evenwel niets 
anders is dan een sou-stuk van verbazenden om
vang. En wat beteekent nu dat vergrooto munt
stuk? Dit slechts dat het geheele gebouw door 
stukken kopergeld ter waarde van 2 1 / , cent, is 
by elkaar gekomen, die uit alle deelen en hoeken 
van Frankrijk zijn bijeen gestroomd. In het nieuwe 
gebouw wordt namelijk liet Petit Journal gedrukt, 
en van daar uit worden dagelijks 200,000 exempla
ren verspreid. Treedt men door den hoogen met 

standbeelden versierden ingang de binnenplaats 
op, dan vertoont zich aan 't oog een achterge
bouw vijf verdiepingen hoog, waarin genoemd 
dagblad dagelijks het licht ziet. Op den beganen 
grond bevinden zich vier snelpersen, waarvan 
ieder 30,000 exemplaren in het uur drukt, zoo
dat het geheele aantal in minder dan twee uren 
geleverd wordt. Op de 1' verdieping worden de 
stukken in den vorm gebracht; op de. 2'- werken 
de zetters; op dc 3 e zetelt de redactie; op de 
4 e wordt het blad gevouwen cn op de 5C wordt 
voor de expeditie gezorgd. 

— Voor Londen ontstaat een groot gevaar. In 
de laatste jaren is er een reuzenarbeid voltooid, 
de groote rioleering, om dc faecale stoffen van 
die wereldstad op een afstand der stad in den 
Theems te voeren ; men wilde de rivier voor dc 
stad niet geheel doen verontreinigen. De aan
bouw heeft 48 millioen gekost. Nu blijkt het, 
dat dc massa stof, bij Barking en Crossness uit-
loopende , de rivier geheel verstopt. De diepte 
der rivier is hier en daar van 21 tot 10 voet ver
minderd ; er blijven reeds schepen vastzitten. Het 
parlement zal in deze belangrijke zaak worden 
gemengd. 

B I N N E N L A N D . 
' s -Gravenhage. Bij beschikking van den mi

nister van binnenlandsche zaken van 2 April j . l . 
is, na voorafgaand vergelijkend examen, met in
gang van 1 Juli e. k., benoemd tot opzichter van 
den waterstaat 4e k l . O. A . Koorevaar. 

— Bij koninklijk besluit van 30 Maart 1808, 
n°. 76 , zijn aangewezen dc perceelen die voor 
den aanleg van den spoorweg van Harmeien naar 
Breukelen moeten worden onteigend in de ge
meenten Harmeien, Haarzuilens, Laag Nieuwkoop, 
Ruwiel en Breukclen-Nijenrode, welke onteigening 
in het algemeen belang, krachtens de wet van 
22 December 1867 (Staatsblad n°. 166), wordt 
gevorderd. 

— Het Staatsblad n". 35 , bevat het koninklijk 
besluit van 19 Maart 1868, tot onteigening van 
perceelen in de gemeente Weesperkarspel, welker 
bezit, ten behoeve van den vestingbouw, vereischt 
wordt voor den aanleg van een fort in den Laan
der- en West-Bijlmerpolder. 

— In de zitting van den gemeenteraad is in 
beginsel besloten, in eene der drukst bevolkte 
buurten der stad, gedurende 3 of 6 maanden, 
op kosten der gemeente, eene proef op groote 
schaal tc nemen met het stelsel van den heer 
Liernur tot afvoer van faecale stoffen. Als de 
meest aanbevelenswaardige buurt voor die proef
neming zijn de Gedempte Gracht en dc Volders-
gracht aangewezen. 

Burgemeester en Wethouders hebben in die
zelfde zitting voorstellen ingediend tot oprichting 
van een meisjesschool voor meer uitgebreid on
derwijs en van een postkantoor te Schevcningen; 
tot welk laatste voorstel het initiatief van den 
minister van Financiën is uitgegaan. 

— Het koninklijk Instituut van ingenieurs zal 
op Dinsdag 14 Apri l c. k. eene vergadering 
houden, waarin blijkens oproepingsbrief, de na
volgende ingekomen stukken zullen worden be
handeld , als: 

a. Stukken omtrent dc afdamming van dc 
Schelde. 

b. Mededeeling van het lid J. F. W. Conrad 
omtrent de zeeschepen, die geduiendc het jaar 
1807 niet 00 en meer palmen diepgang door het 
Schulpcgat te Nieuwediep zijn binnengevallen. 

e. Mededeeling van het lid P. van Dijk over 
een voornaam werktuig in gebruik bij het boren 
van diepe of artesische putten. 

d. Opgave, namens het honorair lid F. de 
Lcsseps, van den stand der werken aan het ka
naal van Suez op 15 Februari 1808. 

e. Opgaven van het lid E. Olivier Dz. ter 
aanvulling van eene vroeger medegedeelde tabel 
van waterhoogten. 

f. Waarnemingen aan den Helder, gedurende 
de maanden Januari cn Februari 1808, doorliet 
lid C. van der Sterr. 

g. Circulaire van de commissie voor dc ten
toonstelling van Nederlandsehe nijverheid en kunst, 
te Arnhem te houden. 

h. Brief van de commissie tot oprichting van 
een kosthuis voor ongehuwde ambachtslieden te 
Utrecht, ten geleide van een plan. 

t'. Voorstel omtrent dc bepaling van den wa
ren zin van art. 578 van het burgerlijk wetboek, 
luidende als volgt: 

«Door oevers worden in het vorige artikel 
verstaan de boorden van rivieren, nieren of 
stroomen, welke bij gewone tijden, als het wa

ter op het hoogste i s , door dat water overdekt 
worden en niet hetgeen door watervloeden over
stroomd is." 

G r o n i n g e n . Dc heeren prof. P. J. van Kerk
hof! en dr. A. W. Alings hebben zich tot den 
raad dezer gemeente gewend niet het verzoek, 
dat hij moge besluiten, niet tot eene verdere 
rioleering in deze gemeente over te gaan, maar 
door onpartijdige deskundigen te doen onderzoe
ken, ook in verband met dc ondervinding daar
omtrent elders binnen- en buitenslands opgedaan, 
welke betere en op den langen duur bruikbare 
wijze van afvoer daarvoor kan worden aange
nomen. 

Nadat adressanten kortelijk het hoofddoel van 
ieder rioolstelsel hebben aangetoond, komen zij 
tot het besluit, dat de hier ter stede aangelegde 
riolen aan dat doel niet beantwoorden, tenzij dat 
er maatregelen genomen worden om het vuile 
water en dc groote massa bezinksels, door eene 
sterke spuiing met eene groote hoeveelheid water 
telkens weg te spoelen. 

Adressanten twijfelen er niet aan of dc hier 
ter stede bestaande riolen zijn in plaats van af
voerkanalen, inderdaad bewaarplaatsen van vui l , 
en geven als bewijs hiervan aan, de verpestende 
stank, die vooral in den zomer uit dc rioolopc-
ningen opstijgt, en zich in de straten en huizen 
verspreidt. 

Zij zijn van oordeel dat met den tijd de op
vulling der riolen toenemen cn het kwaad ver
ergeren za l , en de gevolgen op den duur alzoo 
verderfelijk zijn. 

Misschien , zeggen adressanten, is het niet te 
gewaagd tc vragen, of die invloed zich niet nu 
reeds heeft doen gevoelen. Bij het heerschen der 
cholera-epidemie iu 1800, hebben velen het on
begrijpelijk gevonden, dat de ziekte hier met 
cenc te voren ongekende hevigheid optrad, na
dat er in deze stad zooveel tot bevordering van 
den gezondheidstoestand was verricht. 

Mogelijk zou men juister gedaan hebben , met 
te vragen, of dc groote maatregel der rioleering 
hier, hoewel met dc beste bedoelingen genomen, 
niet inderdaad tot die hevigheid der epidemie 
heeft toegebracht. 

Adressanten achten althans den nadeeligen in
vloed , dien de maatregel op den gezondheidstoe
stand alhier moet uitoefenen, niet twijfelachtig. 

Naar aanleiding van dit adres, waarvan wij 
hier slechts een uittreksel hebben gegeven, heeft 
de Raad besloten de beslissing omtrent de be
stekken , van vier verschillende afdeelingen van 
ons rioolnet, aan te houden en machtiging ver
leend om beide adressanten en andere deskundi
gen omtrent deze zaak te hoi,ren. 

Dc zaak is echter niet nieuw: voor 2 jaren is 
er een onderzoek naar de riolisatie hier ter stede 
geschied, cn de conclusie was toen, dat van alle 
bestaande stelsels het hier bestaande, behou
dens eenige daarin aangebrachte wijzigingen, het 
beste was. |7] 

— Door den raad dezer gemeente is voorge
steld het raadhuis tc vertimmeren, om over meer
dere ruimte te kunnen beschikken. Het open 
gedeelte van dit waarlijk schoone gebouw zal 
volgens het plan van den ooispronkelijken bouw
meester met de zijvleugels verbonden worden, 
en de kosten zullen /' 28000 bedragen. 

— Een aantal timmerlieden en metselaars heb
ben zich bij missive tot hunne patroons gewend, 
om eene verhooging van werkloon te bekomen. 

H a a r l e m , 8 Apri l . Dc gemeenteraad heeft 
het voorstel van het gemeentebestuur aangeno
men , strekkende tot het sluiten eener overeen
komst met dc Duiiiwateiinaatschappij om tegen 
uitbetaling eener som van /'1500 ten haren koste 
waterbuizen te doen leggen door een deel dei-
stad , en de gelegenheid tot abonnementen open 
te stellen op gelijke voorwaarden, als dit te Am
sterdam geschiedt. 

I N G E Z O N D E N . 

Waarde licdacteur l 
Dc huishoudelijke commissie heeft het vonnis 

geveld: één der twee bekroonden van het ont
werp Ebenhaézer, in dit geval juist de eerste, 
heeft moeten zwichten voor de kracht der indus
trie en koele geldberekcning. Zijne verantwoor
ding zult ge weldra lezen en ik ben er zeker 
van, dat ge met mij zult zeggen : hij heeft slechts 
ééne fout begaan, door namelijk in een onbe
waakt oogenblik zijne eer en zijn tulent prijs te 
geven, de bewaring daarvan aan onbekende 
handen toevertrouwende ; hij was eerlijk kunste-

I n a a r , niet een man der materie, vooral niet die 
lilci' speculatie. 

Toch zal elk Nederlander die gevoelt, die zich 
L r n oogenblik boven de stof verheft, die nog een 
Inationaal bewustzijn in zich draagt, nu vooral 
I roemen op dc zedelijke overwinning in dezen 
strijd behaald en achter die schijnbare vernede
ring zetten : zij was ter eere der kunst. 

De. worp is gevallen, het spel heeft beslist, 
,|c kunst, het recht der natie, de humaniteit is 
vertreden, en al ware het ook dat Jaquet in staat 
zou zijn ons een chef d'oeuvre tc leveren, de ge
schiedenis zal van het jaar 1868 ééne bladzijde 
vullen, waaropgcsc.hreven staat: Nationale schande. 

Maar wat nu? Zal men blijven meten met on
gelijke maat? Wie zal nu Jaquet bcoordeelen, 
zal dat ook een Hofdijk c. s. zijn ? Het rapport 
der huishoudelijke commissie zegt hieromtrent: 

»De modellen der beelden en groepen (van den 
lieer Jaquet) reeds op ' / , der ware grootte ge
reed , werden voorloopig door ons in oogenschouw 
genomen. Zonder het nader oordeel van meer 
bevoegden over dit kunstwerk te willen vooruit-
loopen, zouden wij als onze meening, durven tc 
kennen geven, dat het den wel gevestigden roem 
des meesters, hier te lande gunstig bekend door 
het beeld der overwinning , (hemelhoog verheven 
boven de critiek van den kunstenaar), op het 
Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam niet zal be
schamen." 

De huishoudelijke commissie echter, dat weten 
we Goddank, was incompetent, om het laatste 
model van den heer Koelman tc beoordeelen, dat 
staat zwart op wit, wij zeggen na: op grond harer 
eigene verklaring, nil dus ook. Er moe( alzoo 
eene nieuwe jury worden opgeroepen, dat is buiten 
quaestie, omdat algemeen wordt verklaard (de be
voegdheid der huishoudelijke commissie ontken
nen we) dat Jaquet in geen geval zóó hoog staat 
aangeschreven, dat men hem b. v. boven Roijer 
zou kunnen stellen. Door Ned. altisten dus kan 
en moet hij, naar 't mij voorkomt, beoordeeld wor
den , men zal toch niet ten tweeden male de 
Nederlandsehe beeldhouwers negeeren! 

In die verwachting dus, waarde redacteur, 
leven wc nog; tot zoolang er nog mogelijkheid 
bestaat, zullen we protesteeren; te berusten in het 
fait accompli is nog niet de leus van vele vrije 
Nederlanders, waaronder de ondergeteekende dc 
eer heeft zich te mogen rekenen. 

Haag, 31 Maart 1868. II. P. VOGEL. 
Vau het nieuw ingezonden ontwerp voor eeu Nationaal 

inouuincnt door deu heer Ontshooru (was dat, omdat hy' als 
lid der jury, uiet over de architectuur mocht oordeclenr) eu 
van eeu model der hoofdgroep door deu heer Strackce uit 
Arnhem (met welk doel?) ontvangen vóórdat de huishoude
lijke commissie, dato 25 September 1867, hare fatale be
slissing te kennen gaf, heb ik in het rapport niets gelezen; 
dc huishoudelijke commissie heeft daarop, zoo 't schijnt, 
niet gcattentcerd, dal is nog al cerlfjk. 

Aan de Deductie. 
In het jongste nommer van De Opmerker, 

sprekende over het Nat. monument, wordt gezegd: 
«Na lezing van het stuk , uitgaande van de 

hoofdcommissie (huishoudelijke commissie) , komt 
liet ons minder raadzaam voor het protest, dooi
den heer II. P. Vogel aanbevolen, te teekenen. 
De heer Vogel toch kan het grieven , dat de heer 
Koelman als het ware van de uitvoering van het 
monument is uitgesloten, maar dit alleen kan 
voor ons geen reden zijn het protest te teekenen." 

Als rectificatie daarop dient»; 
Dat het protest tegen de handeling der huis

houdelijke commissie is uitgegaan van Nederland
sehe schilders en later, in breeder kring verspreid, 
krachtigen steun heeft ontvangen door handtee-
keningen van vele zeer eminente mannen (Zie 
Opmerker N " . 10). 

Dat dat protest was den juisten inhoud eener 
gedrukte circulaire N°. 11443, door de huishou
delijke commissie dato 24 December 1867, aan 
heeren leden der hoofdcommissie toegezonden. 

Dat het nu, na lezing van het laatste rapport 
'Ier huishoudelijke commissie «minder raadzaam" 
2<HI zijn het protest te teekenen, stem ik in geenen 
decle toe, maar vooral mag ik niet de gevolg
trekking toestaan, dat ik zou kunnen verlangen 
'iet protest geteekend te zien, alléén naar aan
leiding van eene persoonlijke grief van den on
dergeteekende. 

1". Zou dit zeer pretentieus zijn, en 
2°. Omdat daardoor het gewicht der zaak, 

zoowel ten opzichte der kunst als van den kuns
tenaar, zeer zou gcilcprecicerd worden. 

Dat de heer Koelman en ik gegriefd worden, 
'«niet het algemeen belang, doch dat de kunst 
wordt genegeerd cn aan nationaliteit wordt te
kort gedaan, kan niemand onverschillig zijn. 

Als zoodanig heb ik uwe lezers op het pro
test gewezen, niet „aanbevolen", vooral niet om 
persoonlijk eenige pressie uit te oefenen. 

Of nu ten slotte het officieel rapport der huis
houdelijke commissie ook een waar rapport mag 
genoemd worden, is eene quaestie, die in later 
tijd , als aan uwe lezers ook dc verantwoording 
van den heer Koelman in De Opmerker ter le
zing wordt aangeboden, volledig blijken ..al. 

Dit is nu reeds zeker, dat de bovengenoemde 
gedrukte circulaire en het laatste rapport, beide 
officiecle stukken der huishoudelijke commissie, 
zeer van inhoud verschillen. 

Bij voorbaat vestigen wij de aandacht op het 
pas verschenen stuk van den heer Mr. C. Vos-
maer, opgenomen in de Nederlandsehe Spectator 
van j . 1. Zaterdag. 

Haag, 6 Apri l 1868. H. P. VOGEL. 

Geachte heer Redacteur! 
Het pleit zeer in het voordeel van uw blad , 

dat gij in vele steden des lands, en voorname
lijk in Amsterdam, vele correspondenten hebt, 
die elkander niet naar den mond praten , en 
ieder voor zich als zelfstandige berichtgevers, dc 
degelijke inhoud van De Opmerker vergrooten. 

Ik heb dit feit door verschillende bronnen ver
nomen, en constateer met groot genoegen, dat 
uw blad en zijn strekking daardoor gevrijwaard 
worden van die hcilloozc club-geleerdheid en 
aansluiting, zich oplossende in onderlinge bescher
ming met de gevolgen van deze, voor vriend en 
maag. Maar het is mij ook gebleken, dat gij 
als trouw en verdienstelijk redacteur, het privi
legie om u brieven te schrijven, of mededeelin
gen te doen, aan niemand uwer medewerkers , 
correspondenten, vrienden en bekenden hebt ver
kocht , verhuurd of afgestaan. 

Om die reden durf ik het als abonuent wa
gen eenige opmerkingen onder de oogen van uwe 
lezers te brengen, die naar mijne bescheidene 
opinie wel waard zijn, bij wijze van een Amster-
damschen brief, in uw geacht weekblad te wor
den opgenomen. 

In der tijd las ik met veel genoegen de brieven 
van L . 3 V , wiens schrijven door zijn opvolger, 
zich teekenende N . , wordt voortgezet, met de 
uitstekende en niet uitstekende hoedanigheden, 
die elk briefschrijver eigen zijn, zoolang hij als 
mensch cn niet als engel, op aarde zijue aard-
sche loopbaan vervolgt. 

Eene enkele hoedanigheid heb ik in al de brie
ven van N . met diepen weemoed gadegeslagen, 
die voor dc zaken, waarover hij schrijft, en even
min voor de onpartijdige richting van den schrij
ver (ik noem hem geachten schrijver, ofschoon 
ik zelfs niet gissen kan wie hij is en waar hij 
uithangt) de meest duidelijke getuigenis afleggen. 

Immers hij behoort tot de conciliante partij, 
is noch vleesch, noch visch, en zet ons niet zel
den gerechten op tafel, wier naam wij in geen 
woordenboek vinden , en wier gehalte noch heet, 
noch koud , zclls dikwerf ietwat onzuiver is. 

Veroorloof ons, geachte redacteur, u te ver
klaren, dat dergelijke brieven, die eigenlijk niets 
decisiefs zeggen, voor ons cn velen weinig te 
beteckenen hebben, en wij van dat dobberen 
tusschen: ja cn neen, goed en slecht, men zegt, 
en ik zeg, enz. de juiste beteckenis niet vatten, 
cn nog minder ons kunnen verklaren, hoe die 
soort benauwdheid in het uitspreken van zijn ge
voelen over zaken, die iedereen zien cn betasten 
kan , voordeel kan aanbrengen. 

't Is duidelijk op te merken, dat de een wat 
harder bonkt op de groote trom dan de ander, 
maar in deze bewogene dagen voor 't vaderland, 
de kunst cn de lieden, die genoodzaakt zijn hun 
standje wat nieuw leven te verschuilen, is het 
toch ook zeer duidelijk, datallen, allen, ieder op 
zijne manier, meeti ommelen, tenzij het concilian-
tismus hun eigen i s , of dat zij stille afwach-
ters zijn, en zich niet storen aan dc groote hee
ren , parvenus of niet. 

Ik durf het U wel aan het oor zeggen , Mijn
heer de Redacteur, dat in zaken, voor mij dat 
half om half niets b.;teekent. Ze zijn goed of 
slecht; moeten worden veroordeeld of aanbevolen, 
en wel op grond, dat er tusschen deugd cn on
deugd , tusschen schoon en leelijk, tusschen kunst 
en windmakerij geen middelweg bestaat, zelfs 
niet voor de iniddelpartij , of hen, die tusschen 
alle dingen doorzeilen, en cr zich met wat alge
meene of onzekere uitdrukkingen afmaken. Aan
nemen of verwerpen, goed- of afkeuren, dat is 
mijne thesis. 

Maar wat ik vooral zeer geestig en nuttig 
vind in onzen tijd, is dat iedereen denkt ziju 

uil een valk te zijn. Nauwelijks zegt de een in 
uw blad, en dat gebeurt ook in alle bladen : kom 
en zie mijn voortreffelijk werk , uitvinding , fabri
kaat en handelwijze, of een ander treedt met 
argumenten op, om te bewijzen, dat dit alles 
niet juist is. Nauw heeft de een zijne advertentie 
geplaatst of de ander onderzoekt en komt tot de 
wetenschap, dat die advertentie leugens bevat. 
Nauw heeft iemand, die deskundige is , de ruïne 
van een — door de onverantwoordelijkste han
deling inéén gestorte — kap gezien, of daar 
komen twee anderen nicl-bevoegden verklaren , 
dat die handeling, evenmin als de samenstelling 
van het gebouw, gebrekkig i s , en zelfs is men 
hier en daar niet ongenegen, eene daad, hande
ling of feiten in bescherming te nemen, die 
door het publiek als zeer strafbaar worden be
schouwd en veroordeeld. Blijft dat alles nu nog 
maar bij eene gissing; erkennen de partijen hunne 
dwalingen als eerlijke menschen, dan valt er nog 
altijd wat te leeren, maar er zijn ook veel wraak
zuchtige , eergierige lieden, die hot van de hoogte 
hunner tronen, noode erkennen, dat ook zij 
den bal wel eens misslaan. 

Het ergste van allen is de laster, dat is de 
leugen met opzet, zooals die in het vers, waar
van uwe Opmerker 1.1. spreekt, en waartegen 
den nu belasterden «bekroonden kunstenaar Koel
man" opkomt. Dergelijke eerrooverij kan dan ook 
maar alleen uitgaan van dezulken, die al hunne 
eer, in de zaak waarover zij nog durven mee
praten , reeds voorlang door eigen gedrag en on
bekwaamheid, verloren hebben. De een heet een 
dief, de andere is onjuist, dat is.- een leugenaar, 
een derde speelt schuilhoekje en zit aan te blazen, 
terwijl een vierde, een vijfde enz. stilzitten en 
oordeelen — ik zeg het nog eens — van de bijna 
onbereikbare hoogte hunner tronen. Wat was 
het doel van dit schrijven, waarde Redacteur? 
't Is niet al tc zwaar dit te vatten. Ik heb willen 
herinneren, dat iedereen dc zaken op zijne manier 
begrijpt en vertelt, cn dat iedere zaak dienvol
gens op zeer verschillende wijzen kan worden 
voorgedragen en beoordeeld. Eindigen zonder 
eenige mededeelingen zou mij misschien in uwe 
achting doen dalen. Dat wensch ik niet en om 
dat tc voorkomen, mogen de navolgende zeer 
korte berichten dienen: 

a. er zijn hier groote misbruiken ontdekt bij 
het stratemakersgild der gemeente. De baas is 
gevlucht, een ander beambte gearresteerd en de 
opzichters en werklieden zijn niet op hun gemak; 

b. er is hier een Christus-beeldje van ivoor, 
publiek tegen 50 cents tc zien geweest, dat ons 
werd opgedischt drie eeuwen oud te ziju, door 
pater Brouwers het eerst in het oudheidkundig 
genootschap binnengeleid, en naar de meening 
van bevoegde kunstkenners zeer verdienstelijk 
modern cn zeer slecht realistisch is. Het heeft 
bij velen in dat opzicht walging opgewekt. Geen 
grein van de oudheid , vooral in het hoofd. Dc 
redactie van De Tijd heeft het toch zeer aange
prezen en verkoopt de photographieën voor alle 
beurzen; en 

c. heb ik vernomen, dat cr alhier eene soort 
»il. C. Gewerbe-Verein"zal worden gesticht alwaar 
iemand de boetseerkunst zal leeren, die nooit 
geboetseerd heeft. Tot nader! B. B. II. 

Aanbestedingen. 
A a n k o n d i g i n g e n . 
Dinsdag, 14 April . 

Dordrecht , ten I- ure, ten raadhuize: lici-bcstcding 
vnu liet maken van eeue loopbrug, iu plaats vau de geamo-
vcerdc Wijnbrug, uaar eeu gewijzigd plan, waarbij de nog 
gedeeltelijk voorhaudeu pijlers zullen worden opgetrokken eu 
de brugleggcrs vau gewoon balkij/Li- zullen worden geiiomcu. 

I.oilii'in. teu 1 ure, iu de raadzaal: het vergrooteu der 
school voor gewoon lager onderwijs met eenige werkeu aan 
de ouderwyzerswouiug, nan deu wal te Lochem. 

'ullage, teu 1 ure, teu kautore van notaris v. d. Wate-
riug: het bouweu ecucr nieuwe buuwmauswoiiing met toe-
bchooreu nabij Delft. 

Donderdag, 16 Apri l . 
' •Hage, teu 12 ure, aau het ministerie vau binnenl. 

zaken: liet kepeu, vlakken cu kreosoteren vau 08,000 gree-
ucu dwarsliggers en het leveren vau 1,250,000 Neil, puudeu 
creosootolie, iu twee perceelen. 

'• Hage, ten 12 ure, aau het ministerie van biuuenl. 
zaken: het vervaardigen eu leveren van 50 tougbewegingeu. 

'a Hage, ten 12 ure, aan het miu. van binueul. zaken: 
het makeu van eeue dubbele brugwachterswouing en eeuige 
verdere werkeu op of nabij het station te Utrecht eu langs 
den spoorweg tusschen Utrecht cu den Noordi r-1adv.lijk. 

Haarlem, teu 2', ure, aan het prov. bestuur: het uit
baggeren vau dc voorhaven der schutsluis Willem 1 vau het 
Noord-Hollandsen kauaal eu verdere werkeu tot voltooiing 
dier sluis. 

Vrijdag, 17 Apri l . 
'• HOHI'II, teu l o 1 / , ure, aau het prov.bestuur: hetver-

bouwcu vau het rijks telegraafkantoor. 
Arnhem, ten 12 ure, aau het prov. bestuur: het her

stellen, begrinden, opmakcu cu tot SI December 1888 on
derhouden van de Dreumelsehe straat, de Vorcnsehe- eu 
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Heeren waarden whe dammen, behoorende tot de werken VM 
de rivier de Waal, in deze provincie. 

Zaterdag , IS April . 
Eist , ten 12 ure , in het ambtshuis : het verhoogen cn 

verzwaren van ecu gedeelte vnn den Over-lictuwschen lïiju-
baudijk ou'er Huisscu, ter lengte vnu circa l'ïfïfï ellen. 

Rotterdam . teu VU ure, tu een der loknlcn va» 's rijks 
entreiKït; het met lood bckleeden van goten aan een der 
pakhuizen van het voormalige Oost-Indisch huistc Kottcrdam. 

Illnadag, 21 April . 
.NocMf • ten It ure , bij I*. Khhenhorst': het bouwen vau 

het St. Josqdi-gestieht voor dc K. K. gemeente aldaar. 
liiM hein . ten 1 ure, in het logement liet ll.nnntjen: het 

bouwen van eene villa met annex koetshuis cn stalling nabij 
de stad Lochem. 

Utrecht , door de directie der Ned. Rhijnjp. Maatschap
pij : het maken van een stationsgebouw en andere werken 
op het station. Nicuwcrsluis. 

Woensdag, 22 April. 
iinen , ten II ure . iu het koflij huis de Prins van Oranje: 

het verbeteren en onderhouden «Ier gewone aarde-, kram-, 
rij- • ( II stecnghioiiugwerkcu aan de zeedijken vpii den polderde 
Hrecde Watering, beoosten Yerscke , voorliet dienstjaar 1868. 

O mie-Wetering. ten 12 ure, iu het raadhuis: l . Het 
bouwen vnu een raadhuis met secretarie , conciërgewoning 
eu cellen, te Itoclofsa reus veen ; 2. Hit afbreken en bouwen 
van een schoollokaal met onderwijzerswoinng te Nieuwe We
tering; -i. Het vergrooteu van net schoollokaal en eenige 
vernieuwingen aau de ondcrwijzerswouiiig te Itoclofsarensvceu. 

Utrecht , door de directie der Ncd. Rhijuspoorwcg-
Maatschappij: dc uitbreiding van het station Gouda met al 
de daarbij behoorende werken. 

Donderdag . 23 tprl l . 
Delft , ten IO ure, in het gemeeulandsliuis van Delf-

laud; 1°. het herstellen cu in orde opleveren van 22 stuks 
rijs- en stcenenhoofdeu of dammen, alsmede liet versmallen, 
verlagen en bovenwaarts verlengen vnu eenen dnm, op het 
strand vnu Dcltland , ten zuiden en noorden van Tcrheydeu; 
2°. het doen der benoodigde atrooplantingen langs Delflauds 
strand. 

Hoedekei iMkerke , ten 11 ure, in het gemeentehuis: 
het verbeteren cn onderhouden der gewone aarde-, kram-, 
rijs- en stccnglooiiugwcrkcn enz., nnn den zeedijk van den 
polder Hoedekeiiskerkc , gedurende het dienstjaar 1868 

' •Hage , teu 12 ure, aan het ministerie vnn binnenl. 
zaken: het ophoogen van een gedeelte van het terrein voor 
het algemeen magazijn en de centrale werkplaatsen te Tilburir. 

Vrijdag. 24 April. 
Leeuwarden , ten 12 ure, aan het. prov. bestuur: het 

doen van eenig buitengewoon werk aan den grooten rijks
weg der 2de klasse no. 1, van Leeuwarden over Marssnm 
uaar het liildt en aau dien der 1ste klasse no. 1, van Leeu
warden over Sncek naar de Lemmer. 

Arnhem , ten 12 ure, nnn het prov. bestuur: het her
stellen van het lijupnd langs de rivier dc Waal, van dc 
Krlccoinsclie uitwatenugsluis tot Loevestein, over ceuc geza
menlijke lengte vnn 76570 e l , in drie perceelen. 

Zaterdag , 25 April. 
Ilcventer, ten 11 ure, in het logement de Keizerskroon: 

lo. het eenjarig onderhoud van dc werken te Deventer. 2o. 
het eenjarig onderhoud van dc kazernen, Stallen cu Maga
zijnen te Deventer; So. het eenjarig onderhoud van de ka
zerne enz. te Zwolle; 4o. het eenjarig onderhoud van dje 
Kazerne te Kampen; alles onder het beheer der genie te 
Deventer. 

IMiiKdag, 2* April. 
'N llage , teu 12 ure, aan het hoofdbureau der Maat

schappij tot exploitatie van staatsspoorwegen : liet verbreeden 
van den spoorwcgdnin, het maken van eene bestrating en 
het leggen van een zijspoor voor de halte I lelcnavceii, ten 
behoeve vau den spoorweg van Maastricht naar Breda, 

Donderdag, :io April , 
' i llage p ten 12 ure, aau het ministerie van biunenl. 

zaken: het inkepen, vlakken en kreosotccren tc Dordrecht, 
van 100,000 dwarsliggers en de levering van 1,500,000 Ned. 
ponden kreosoot-olie, iu twee perceelen. 

Dinsdag, 5 Hei. 
kloosterburen (prov. Kroningen) an ii dc pastorie: 

het bouwen eener nieuwe K. C. kerk. 
Donderdiig , 3 Mei. 

'N llage, ten 12 ure, nnu liet min. vnu binnenl. zaken: 
het maken vnu de kunstwerken, den bovenbouw, dc nfslui-
tingcu der overwegen, cn eenige andere werken voor den 
spoorweg van Meppel naar Groningen. 

A f l o o p v a n aanbes ted ingen . 
'H llage, 2 A p r i l : 1°. het vervaardigen, leveren cn op

stellen op de stapelplaats bij Dordrecht van een plnatijzcreii 
bak. Daarvoor waren 14 billetten iugckouieu. De minste 
inschrijver wns de heer G. Iteumers, te Kralingcn, voor 
ƒ 2 0 4 0 ; 2°. het vervaardigen , leveren eu opstellen van twee 
stuks waterkranen. Dnarvoor waren 4 billetten ingekomen. 
De minste inschrijvers waren dc; heeren l , . . l . Kutlmveri cn (I0., 
nlhier, voor ƒ \22lJ. 

Haarlem, 2 Apri l : lo. het bouwen vnu eene nieuwe 
Protcstnntsehc kerk met consistorie-kamer, iu Kagcrmeer, 
op een terrein te Abbenes iu Haarlemmermeer; 2o. het weg
ruimen van een iu de Zuiderzee voor Kokhuizen gezonken 
vaartuig; en .'lo. het doen van eenige herstellingen aau de 
zeewecring van het kustlicht te Durgerdam (hock vnu het IJ). 
Dc miuste der inschrijvers voor het eerste perceel was de 
beer L Kievit, tellaarleiiimermeer, voor ƒ 15/J75: dc minste 
der inschrijvers voor het tweede perceel was de heer S. Man
tel, te Kukhuizen, voor ƒ 7 0 0 en de minste iuschrijver voor 
het derde perceel was de heer J . Schalk, te Uniksloot, 
voor ƒ 9 8 5 . 

Ylaardtiigcit, 3 April : door het bestuur van deu Holicr-
hoekscheu en Zouteveensclien polder, het bouwen van de 
noodige inrichtingen voor het te stichten stoomgemaal van 
dien polder. Het gebouw is anngenoruen door den heer 
J. v. d. V l i s , aldaar, voor ƒ10,400, en de mnehiene en toe-
bchooren door den heer C. L ..Cards, te Gent, voor ƒ12,480. 

Arnhem, 3 Apr i l : lo. bet van buiten verwen (ter prov. 
gebouwen te Arnhem in 1808; 2o. het doen vnu eenige ver
nieuwingen aau die gehouwen mede iu 1868. Minste in
schrijver voor het le perceel .de heer G. v. lïerkum alhier 
voor ƒ 4 6 5 ; voor het 2e pere. dezelfde voor ƒ 4 1 0 . 

t . o r im l i c m . 4 April : het makeu vau een gebouw met 
hijhehooreude werken voor een stoomgemaal. Voor dit per
ecel zijn 26 inschrijvingshiJletteii Ingeleverd , waaruit bleek 
de miuste inschrijver te zijn de heer W. van |Nuehtereu, 

Lmxvcld, voor ƒ O'̂ OyO; de hoogste inschrijver was de 
-Jioiiwcuburg, te Goriiiehem , voor ƒ 'JIJ.SSO. 
\ e i i d a m , 4 Apri l : het driejarig onderhoud van 
ileus, 8 sluizen, eenige bruggen, overhalen, enz.; 

dit wcrX" werd aangenomen door den heer K. Knrmclk, te 

Monniekendnm, voor ƒ 20,71)8; idem voor liet gemceue-
landshuis, aangenomen door deuzelfdcn, voor ƒ 6X9; idem 
van dc molenzeilen, enz. door den heer G. C. Visser, tc 
Purmerende, voor ƒ 2689; benevens het doeu van eenige 
aardewerken aan den buiteiipolder de Nes, aangenomen 
door den heer C. Itlankevoort, tc Moiiuiekcudain , voor/lUOO. 

Maastricht, 4 A p r i l : 1°. het sloopen vnn de O.' Vrou
wepoort; 2 n . het maken van ecu nieuwen uitgang door dc 
Itrusselsehc poort; cn het maken van een nieuwen uit
gang door dc St. Mnrtcnspoort te Wijk. Als laagste in
schrijver voor het 1ste werk is opgekomen de lieer Kempe-
neers nlhier, voor ƒ 01)9, terwijl de beide anderen zijn toe
gekend aau den heer J . G. A. Houbcn , nnnnemer cn wd 
het 2de werk voor ƒ 8990 eu het derde voor ƒ 12,050. 

'H llage, A Apr i l : het leveren van voorwerpen van ge
goten en gesmeed ijzer, koper en metaal, benevens het be
zorgen van smeden cu werklieden tot liet doen van herstel
lingen aau de stoounanrtuigen ter dienste van het baggerwerk 
in dc Merwedc eu Killen , gedurende eeu tijdvak aanvan
gende op den dag der goedkeuring van de aaiiliestediiig, en 
eindigende op uit. Maart 1860. Daarvoor waren 4 biljetten 
vnn inschrijving ingekomen, waarvan een, niet aan de be
palingen in het bestek vernield, beantwoordende, buiten 
aanmerking gesteld werd; vnn dc ' i overige inschrijvingen 
was de miuste die vnn den heer Hendrik l'igi'e, te Hani*-
lem , voor 20 pCt. beneden het tarief. 

N l e a w e r - A n u t e l , 7 Apr i l : de opbouw vnn een nieuw 
sehoolloeaal eu eene ondcrwijzerswouiiig. ann den A instel-
dijk. Minste inschrijver de heer liootes aldaar voor de som 
vau ƒ 11,000. 

*s Hage, H Apri l : het onderhouden gedurende één jaar 
vnn dc werken tot verbetering van den waterweg van Rot-
terdam naar Zee, aan deu Huk van Holland, ingaande den 
1 Mei 18(18 en eindigende den .'!0 April I KfiO; dnnrvoor 
waren 15 billetten vnn inschrijving ingekomen, en was dc 
minste inschrijving die van den heer P. A. Mos, tc Sliedrceht, 
voor ƒ 45,060. Vervolgens werd aanbesteed, het maken van 
eene krib met Plasbcrm daarvoor, iu de rivier het Scheur, 
aan den Hoek van Holland, voor de verbetering van den 
waterweg van Rotterdam naar Zei?; daarvoor waren .'i-'J bil
letten vau inschrijving ingekomen, en was de minste inschrij
ving die van den heer C. van der Plas, te Hnrdiuxveld, 
voor ƒ 70,500. 

A d v e r t en t i e n . 

AANBESTEDING 
van bet H O U W E N van hot St. J O S E P H -
G E S T I C H T voor do R. K. Gemeente te Soe.il, 
(provincie Utrecht), naar dc plannen van den 
bouwmeester A. t'. BLEUS , te Hoorn. 

De inschrijvingbilletten vrachtvrij op te zenden 
aan tien heer G. KLOOTERS tc Soest, 2/mren 
voor de opening derzei ven, welke publiek zal 
plaats hebben op Dingsdag 21 April, des voor
middags ten elf ure, bij P. EBBENHORST, te 
Soest, waar de teekeningen en voorwaarden reeds 
ter inzage liggen. 

De tijdsbepalingen der aanbesteding van 14 en 1(> 
A p r i l , in de voorwaarden omschreven , vervallen. 
De aannciningsvoorwaaiden zijn a ƒ 1,— tc be
komen bij de boekhandelaars Gebr. VERKAMDE 
te Hoorn, en liggen ter lezing tc Amsterdam in 
hel Vosje en hel Poolsehe Kof/ijhuis; te Rotter
dam in hel Neèrlands Wapen; te Utrecht in de 
Liggende Os; te Arnhem in de Harmonie cn te 
Haarlem in dc Lecuverik. 

Inlichtingen zijn op franco aanvrage te be
komen bij voornoemden Bouwmeester en bij 
den Opzigter T. B. RAGEMAN te Soest. 

A A N B E S T E D I N G 
Op Dingsdag den 28 April a. s., des middags 

om 12 uur bij G. ROSENDAL in het logement 
de. Herderin tc Hasselt, van: 

E e n e belangr i jke he r s t e l l i ng a a n de 
P a r o c h i e k e r k , T o r e n e n P a s t o r i j , der 
R o o m s c h - K a t h o l i j k e n te H a s s e l t . 

Inlichtingen geeft dc architect II. .1. WENNE-
KEKS te Zutphen; 's morgens vóór de besteding 
lokale aanwijzing. De bestekken zijn a f 1 te 
bevragen hij den boekhandelaar .1. A. VV1LLEMSEN 
te Zulphen en liggen ter inzage: te Kampen, 
in het Hotel des Pays-Bas; te Zwolle, hij .1. RKIRINK 
op den Dijk ; te Deventer, bij E. W. BOUMA; te 
Arnhem, in de Harmonie; bestek en teekening 
op de plaats dei- aanbesteding. 

HKT GEMEENTE-BESTUUR VAN BEUG EX OP 
ZOOM vraagt een G E M E E N T E - A R C H I T E K T , 
tevens L e e r a a r i n he t R e g t l i j n i g en B o u w 
k u n d i g Teekenen a a n de Gemeente- teeken-
s c h o o l , voorzien van dc akte volgens de wet op 
hel .Middelbaar Onderwijs of die vermeld 2' M 2 
van het Koninklijk besluit van den 28 February 
1808 (Staatsblad n°. 27). 

Natuur- en Werktuigkundige kennis dient tot 
aanbeveling, op eene jaarwedde van / 1200 met 
aandeel in dc schoolgelden. 

De gestelde termijn tot het inleveren der akte 
van bekwaamheid vóór 1 Maart 1808, hij vorige 
annonces, windt, naar aanleiding van gemeld 
Koninklijk besluit verlengd tot veertien dagen, 
na het afgeloopen eerstvolgende Examen tot het 
verkrijgen dei- bedoelde akten. 

S C H R I J V E R E N T E E K E N A A R . 
Op een Waterstaats-Bureau, waar gelegenheid 

i s , zich vooi- he t e x a m e n als Opzigte 
te bekwamen, wordt als VOLONTAIR gevraagd 
een jong mensch, die fraai schrijft cn die teekc 
ningen netjes kan overtrekken , op een belooning 
van ƒ 1 7 per mannd. Adres met eigenhandig 
geschrevene en franco brieven, onder letter R. VV. 
aan dc boekhandelaars .1. C. & W. Altorfler, tc 
Middelburg. 

V O O R E E N J J E K W A A M 

BOUW- en WERKTUIGKUNDIGE, 
tevens hekend met het voeren van DIRECTIE, 
bestaat in eene I J Z E R G I E T E R I J , Fabrijk van' 
Stoom- en andere Werktuigen een goede vacatuur. 
Hierop rellecterenden adresseren zich met franco 
brieven, onder lett. '/.., aan H . L . S M I T S , Boek 
drukker te 's-Gravenhage. 

Men zoekt voor een J O N G M E N S C H , drie 
jaren bij hei Bouwkundig vak werkzaam, gelegen
heid om geplaatst te worden op een bureau als 
Teekenaa r of O p z i g t e r , waar tevens de ge
legenheid bestaat om zich verder te bekwamen-
op verdienste zal minder worden gezien. II.H. Ar
chitecten of Aannemers, hierop reflecterende 
adresseren zich niet franco brieven onder letter II 
bij A. CRANENDONCQ &-. ZONEN, Boek- en Kunst
handelaars te Nijmegen. 

R I N G - O V E N 
VAN 

FBHDR. ÏÏOFFMAM. 
KONINKLIJK GEOCTROIJEERD. 
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Bekroond met den Grooten Prijs. 
VVerelillciitooiistelling te Parijs 1867. 

Uitsluitende Agenten cn Constructeurs 

PIETERSEN & O . 
V l a m i n g s t r a a t , 's Gravenhage . 

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

te ARNHEM. 
Waterpas - , hoekineot- en andere ins t rumen

ten voor den WATERSTAAT, UE GENIE, HEN AANI.EO 
VAN SPOORWEGEN en OPENISARE WERKEN. — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s o u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK V A N DE HEEREN 

V U C H G H H O l ' F en Zonen te Biebr ich . 
Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig

schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
tc bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten , wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper. 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N T A N D E B P O T . 

BRITANNIA AND CONWAÏ 
TUBULAR BRIDGES. 

Te koop voor ƒ20 in plaats van ƒ50 
ecu compleet net gebonden exemplaar van E. Clark 
and R. Stephenson, the Britannia and Conwa)' 
Tubular Bridges. 2 Vol 8 and Atlas Fol 40 plates. 

Adres franco lett. R. bij den Uitgever dezer 
Courant. 

tjjegwen te Artüuttn^ü D. A. THIEME.—lloofdcorrcspondcnten L. VAN BAKKENES & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

* 2 £ 

Derde jaargang. 5°. 16. 

(tnekijit geregeld ieierti Iiterl<| bij 
n . A. THIEME te Arnhem. 

Prij) ptr 3 umfat hna p.p. /1.6.1. 

18 April 1868. 

lei tbiaiterl xick mr tel jiiifiif. 
Urerttiliêi ttilei ƒ-.10 pir fettin rept 

ii ƒ -Ai >ur iefel ei eel I*. 

WEEKBLAD voor AECEITEOTEff, HftBBIBUBS, FABRIKAJTEI, AAMEMERS en 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 O E N D T J G r z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0E8BURGH, C. J. VAN* DOORN, D. GROTHE, J . H. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. R00RDA VAN EÏSINGA, 11. P. VOGEL. 

HET NATIONAAL MONUMENT. 

De strijd over dc ontwerpen voor het nationaal 
monument ligt ons allen versch in het geheugen. Dc 
overwinning van • Ebenhaëzer" boven het ontwerp 
NO besliste den strijd en daardoor werd recht
matige hulde gebracht aan den verdienstelijken 
arbeid van de heeren W. C. van der Waeijen 
Pieterszen en J. Ph. Koelman. 

Daar deze beslissing met de beduidende meer
derheid van 100 tegen 6 stemmen was genomen , 
vleiden wij ons, dat alle beletselen uit den weg 
geruimd en spoedig dc handen aan het werk gesla
gen zouden worden, om de residentie te verrijken 
met een monument barer en degrootsche gedachte, 
die het moest uitdrukken, geheel waardig. Wij 
waren op geene nieuwe teleurstellingen voorbereid. 

En toch is de zaak van het monument, na 
de genomen beslissing ten voordeele van het ont
werp «Ebenhaëzer", gedurende een drietal jaren 
slepende gehouden cn dreigt er opnieuw ver
deeldheid te ontstaan , nu eindelijk de hand aan 
het werk geslagen is. Volgt men alles wat over 
deze zaak geschreven is, dan wordt het voor den 
onpartijdigen lezer hoogst moeielijk zich van den 
waren toestand rekenschap te geven. Wij ver
meten ons niet in deze licht te geven cn stellen 
ons alleen voor onpartijdig na te gaan of de wijze 
van uitvoering van het bekroonde ontwerp mis
schien onwillekeurig aanleiding kan gegeven heb
ben tot het ontstaan van moeielijkheden. Dwalen 
wij daarin, dan hopen wij met tegenspraak ver
eerd te worden. 

Als er sprake is over de onlangs geschreven 
artikels over de quaestie van het monument, 
kunnen vele slechts ter loops aangestipt worden 
en is eene nadere bespreking daarvan ten eenen 
male onnoodig. Als zoodanig beschouwen wij de 
bewering van den heer J. A . Alberdingk Thijm, als 
Joude de heer J. Ph. Koelman nooit of immer de 
bekroonde teekening gemaakt hebben : het onbedui
dende antwoord op den waardigen brief van den 
heer Koelman brengt het zijne bij om allen, die 
het teekenwerk van dien verdienstelijken kun
stenaar kennen, de schouders te doen ophalen. 
Het zoogenaamde „Roskamgedicht" is geen beter 
lot waardig. 

Wij hebben incer het oog op de verschillende 
stukken, in «De Opmerker" geplaatst, zooals het 
verslag der huishoudelijke commissie (pag. 54). 
bet protest (pag. 31) en de verschillende stukken 
'an den heer architect H. P. Vogel te 's-Graven
hage (pag. 39 , 4 3 , 47, 60 en 61) Wij 
onthouden ons daarbij van de bespreking der 
«arnenstelling van de ju ry , die door de huishou
delijke commissie werd in het leven geroepen, om 
baar voor te lichten omtrent de gerezen beden
kingen over eenige details, hoofdzakelijk het I 
beeldhouwkunstige betreffende. Het gehalte dier | 
jury en de laakbare handeling van twee barer j 
'eden , die ontwerp en model voor een monument 
"anboden, zijn door den heer Mr. t'. Vosmaer I 

in «de Nederlandse/te Spectator" van 4 April 1.1, 
in het ware daglicht gesteld. 

Het rapport der huishoudelijke commissie vindt 
tegenspraak bij den heer II. P. Vogel in zijh 
schrijven aan de redactie (pag. 01) en dit brengt 
ons in groote mocielijkheid. Wij lezen toch in 
dien brief, dat het nu reeds zeker i s , dat de cir
culaire van de liuish, udelijke commissie, in dato 
24 December 1807 aan heeren leden der hoofd
commissie toegezonden, zeer van inhoud verschilt 
met het laatste rapport. Wij twijfelen geenszins 
aan de waarheid van dit gezegde van den heer 
Vogel, cn de tijd zal moeten leeren, in hoeverre 
deze stukken van elkander verschillen. Het is 
daarom voorzichtig het rapport der huishoudelijke 
commissie niet cn detail en voor alsnog alleen 
na te gaan, aan welke reden de bezwaren te 
wijten zijn of wat daartoe zal hebben bijgebracht. 
Daardoor vervalt als van zelve de beoordeeling 
der brieven van den heer Vogel, waarmede wij 
in hoofdzaak instemmen. onder bemerking nog-
tans, dat dc artikels in waardigheid zouden heb
ben gewonnen , als het nationaliteitsgevoel daarbij 
wat minder sterk op den voorgrond was gesteld 
en over den fabrikant Van Kempen op andere 
wijze gesproken was. Wij lezen toch immer van 
Nederlandsche beeldhouwers en den goud- en 
zilversmid Van Kempen; eilieve, wat heeft dat 
te beduiden? In ons land tellen wij weinig beeld
houwers en zoo wij ons niet bedriegen, zijn het 
meerendeel vreemdelingen, die misschien genatu
raliseerd zijn, ongetwijfeld in Nederland wonen , 
maar daarom toch geen Nederlanders in de ware 
beteekenis van het woord zijn. En dan, staat 
de fabrikant Van Kempen zoover beneden de 
heeren Christoll'le & Co. te Parijs, dat daarbij 
immer van den goud- cm zilversmid moet gespro
ken worden? ' t l s mogelijk, dat wij hierin dwa
len, maar in deze uitdrukking, zoowel als die, 
waarbij over de hulp van den beeldhouwer Jaquet 
door een aantal Belgische jongens gesproken wordt, 
is eene ongepaste jacht op aardigheden. 

En nu ter zake. Het komt ons voor, dat een 
groot deel der bezwaren zouden voorkomen zijn 
als den heer Koelman wel het toezicht, maar niet 
het leveren der beelden was opgedragen. Waarom 
kan in deze niet gehandeld worden, zooals zulks 
met het bouwkunstig gedeelte gaat. De heer 
Van der Waeijen Pieterszen is een erkend en be
kwaam architect, die de vormen, piolilcering en 
samenstelling van het monument aangeeft, zon
der daarom zelf de handen aan het werk te slaan ; 
met andere woorden: hij leidt en bestuurt dc 
werkzaamheden. Ons inziens had de taak van 
den heer Koelman eveneens afgebakend eu hem 
opgedragen moeten worden toe te zien, dat dooi
den beeldhouwerzjjnegedachte teruggegeven werd. 
Wat is daarentegen geschied .' De heer Koelman 
heeft der Commissie eene prijsopgave gedaan van 
de beelden, die onder zijn toezicht gemaakt cn 
door een Franschcn fabrikant in metaal overge
bracht zouden worden ; hij was dus , als wij de 

zaak goed begrijpen . in de levering geïnteres
seerd en eene dergelijke combinatie van belangen 
werkt immer nadeelig. Was de heer Koelman 
over de keuze van een beeldhouwer geraadpleegd 
en aan den laatsten het maken der beelden onder 
toezicht van den eersten opgedragen , dan had 
de zaak een gansrh ander karakter , en zouden 
geene prijsopgaven door dc huishoudelijke Com
missie zelve gevraagd zijn geworden. De positie 
van den heer Koelman zou dan ook aangenamer 
zijn geweest en zelfs de schijn , als ware hij in 
het leveren der beelden door eigenbelang gedre
ven , voor den achterdochtigen beschouwer ver
meden zijn. 

Wij zullen ons niet inlaten niet de vraag, aan 
welken beeldhouwer de heer Koelman het maken 
der beelden zou hebben opgedragen ; daar hij 
ons wel als talentvol schilder, maar niet als 
beeldhouwer bekend is, zou de hulp van ande
ren moeten worden ingeroepen en de keuze wordt 
waarlijk klein , als men den heer Vogel wil be
vredigen. 

Voor ditmaal zullen wij onze beschouwingen 
hierbij afbreken onder belofte daarop terug te 
komen, als zich in deze meer licht heeft voor
gedaan. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Te Compiègne is j . l . Zaterdag, 's morgens 
ten 4'/j ure, de groote toren, bekend onderden 
naam van toren der Maagd van Orleans, inge
stort ; verscheidene huizen werden in den val 
inedegesleept en met den toren in een puinhoop 
veranderd. Mensehenlevens zijn gelukkig niet 
tc betreuren. 

— De Luiksche maatschappij la Vieille Montag
ue. die, gelijk men zich herinnert, een der 
prijzen behaald heeft, door de hoofdcommissie 
der jongste wereldtentoonstelling uitgeloofd aan 
die instelling of dien persoon, welke zich bet 
verdienstelijkst had gemaakt hij dc bevordering 
van het stoffelijk, zedelijk en verstandelijk wel
zijn der arbeidende klasse, heeft besloten, dien 
prijs (in eene medaille ter waarde van 1000 fr. 
en eene geldelijke belooning van 0000 fr. bestaan
de) , in Belgische fondsen te beleggen cn de jaar-
lijksche renten daarvan (450 fr.) tc bestemmen 
voor een „tentoonstellings-prijs," die telken jare 
zal worden toegekend aan dengene onder de werk
lieden der maatschappij, die zich boven al de 
overigen door ijver en talent zal hebben onder
scheiden. 

— De architecten-vereeniging tc Berlijn heeft 
de prijs, voor het ontwerp van een Pruisisch 
parlementsgebouw te Berlijn, op dc plaats, wel
ke nu door bet academiegebouw wordt ingeno
men , toegekend aan Frans Schwechten te Berlijn. 

— Het gedeelte Opladen-Mühlheim van de Be i -
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gisch-Markische spoorwegmaatschappij is den 7 d e i 1 

Apri l voor het publiek opengesteld. 
— Dc Fransche zeeofficier De Pradines is 

van Toulon vertrokken met eenen clectrieken 
kabel van 10.500 ellen lengte, die bestemd is 
tot de telegrafische verbinding van de Fransche 
kusteilanden met het vasteland. 

— Londen is een schoon bouwwerk rijker gewor
den door de voltooiing van eene nieuwe synagoge; 
dit gebouw is in den modern Italiaansehen stijl 
uitgevoerd. De smaakvolle afwerking van het 
inwendige is nog niet geheel gereed. 

— Het Londenschc „Atheneum" heeft bericht 
ontvangen van eene onlangs gedane opsporing te 
Rome. Men heeft namelijk acht nieuwe stukken 
van een plan van het oude Rome, die op last 
van keizer Antoninus Pius op marmer waren 
gegraveerd, ontdekt. 

— De te Nico overleden koning Ludwig Karl 
August van Beieren heeft zeker alle vorsten de
zer eeuw overtroffen in werkdadige kunstliefde. 
Als prins reeds, in het begin van deze eeuw ving 
hij aan de rijke beeldgalerij te vormen die thans 
te München wordt bewonderd, en schilderijen 
te verzamelen. Toen hij koning was geworden, 
sedert '1825, besteedde hij al zijne beschikbare 
gelden en belangrijke sommen van den staat tot 
verfraaiing van München. Mij trok dc kunste
naars , letterkundigen , geleerden van naam tot 
zich , die München tot een duitsch Athene maak
ten. Dc gricksche kunst had zijne liefde en in 
haar stijl verrezen de heerlijkste gebouwen: de 
glyptotheek , en de pinakotheek , door von Klenze 
gebouwd, door Schwanthaler met beelden , door 
Cornelius, Zimmerman en Gassen met fresco's 
versierd; het kunstmuseum in 1845 in korinthi-
schen stijl door Ziebland gebouwd, de bibliotheek, 
door Gartner, in den italiaansehen cinquecento-
stijl , de byzantijnsche St. Lodewijkskerk, die het 
meesterstuk van Cornelius, het Laatste oordeel 
bevat; de in 1820 door Klenze gebouwde Aller
heiligenkerk; dc basiliek van St. Bonüacius, in 
1850 voltooid, door Ziebland; de prachtige pro-
pylaeën. Leo von Klenze bouwde hem een nieuw 
paleis, in den stijl van dat van P i t t i ; het werd 
door Schwanthaler, Schnorr, Zimmerman versierd. 
Het is in een der zalen van dat paleis dat 
men de portretten vindt van dc opmerkelijkste 
schoone vrouwen van het rijk. Even buiten de 
stad deed hij het Walhalla met de kolossale Bava
ria van Schwanthaler stichten, door Klenze in 
dorischen stijl ontworpen. De bibliotheken en 
musea werden tot aanzienlijke verzamelingen 
uitgebreid; de glyptotheek is wereldberoemd dooi
de tempelbeelden van Egina, den slapenden faun, 
den zoon van Niobe, de werken van Conova en 
Thoi waldsen. 

{Ned. Spectator.) 
— De met roem bekende architect Ludwig 

Lange is den 31 Maart, iu den ouderdom van 
01 jaren tc München overleden. Hij ons te lande 
is Lange bij een grooter publiek bekend geworden 
door zijn deelnemen aan de prijsvragen, uitge
schreven om het museum Willem I te Amsterdam 
en liet paleis der Staten-Generaal tc 's-Gravenhage 
te stichten. Dijde eerste werd zijn plan bekroond — 
maar niet uitgevoerd"; bij de tweede werden 
zijne teekeningen, even als die van Otto Pich-
lcr cn van den heer II. P. Vogel, (met de daar
bij behoorendc van Koelman) aangekocht. 

Iu 1832—34 gaf hij met E. Ranch duitsche 
stadsgezichten uit — in 18.1.1 niet lloruin cn an
deren schilderachtige gezichten van de schoonste 
kathedralen en gothische gedenkteekens aan lihiju , 
Main en Lahn. In 1834 deed hij met Gartner 
cenc reis door Griekenland. 

In 1835 werd hij professor voor beeldende 
kunsten aan het gymnasium te Athene; in 1830 
Oberbauratli van den koning van Griekenland : 
in 1847 professor in de bouwkunst aan de aca
demie te München. 

Lange's werken in de hoofdstad van Beieren 
maakten eene gunstige uitzondering op de bouw
wijze, waarmede men onder koning Maxiinilinan 
inet alle macht een nieuwen stijl wilde in het 
leven roepen, wiens reusachtige voortbrengselen 
in de Maxiinilianstrasse zijn bijeenverzameld, een 
Formenragout, zooals Lttbke ze heet. Als schil
der heeft hij zich onder anderen door zijne bouw
vallen van Athene doen kennen. Doch zijn roem 
ligt in hetgeen hij iu de bouwkunst heelt gedaan. 
Lange's geest is klassiek gevormd, (lp de grond
slagen van Leo van Klenze en vooral van Schinkel, 
die den Germaanschen geest aan den Helleen-
schen verbonden, werkte Lange, evenals Stü-
,er, Knoblauch, Struck, Hitzig en anderen. Vooral 

was hij in de richting aan Gottfried Semper ge
lijk , eene eenigszins vrijere richting, die men 
eene Gricksche renaissance zou kunnen noemen. 

liet naar Lange's plannen in 1858 gebouwde 
museum te Leipzig, een van de beste en schoonsle 
van onzen tijd, is daarvan een voorbeeld. In 
het paleis, dat hij voor onze Staten-Generaal 
ontwierp, heeft hij bij nieuw klassieke hoofd
vormen , ook [taliaansche motieven aangewend. 
In 1805 werd Lange inet de uitvoering van het 
plan voor een museum te Athene belast, waarin 
hij zuiver Grieksch is. 

(Ncd. Spectator). 

B I N N E N L A N D . 

' s -Gravenhage . Hij besluit van 0 Maart 1808, 
n". 50, heeft Z. M . , beschikkende op het ver
zoekschrift van Cornells Ingerman, wonende te 
Haarlem, IID. bewilliging verleend op het ont
werp der acte van oprichting der naainlooze ven
nootschap, tic Haarletneche Stoomboot-maatschappij 
te vestigen te Haarlem. 

— Dij nünistorióele beschikking van 8 A p r i l , 
is aan .1. Fedi , te Amsterdam, tot wederopzeg
ging vergunning verleend voor eene schroefstóom-
bootdienst tot vei voer van reizigers, goederen 
cn vee, tusschen Amsterdam en Montfoort. 

A m s t e r d a m . Van goederhand vernemen wij, 
dat de prijsvragen van de Maatschappij tot be
vordering der bouwkunst, bij gelegenheid van 
haar 25jarig bestaan uitgeschreven, zeer groote 
mededinging hebben uitgelokt, en blijkt daaruit, 
dat de heer J. Gosschalk voorbarig is geweest 
toen hij ter algemeene vergadering van de leden 
verklaarde, niet te zijn ingenomen met ojubcl-
prijsvragen." Wat zal hij wel zeggen bij het 
zien van elf ontwerpen op de l c vraag (Stadhuis), 
21 ontwerpen op de 2' vraag (Dorpsspoorweg-
station), 5 ontwerpen op de 3° vraag (Gedenk
teeken Hendrik de Keyser en Jacob van Campcn); 
terwijl de laatste of buitengewone prijsvraag over 
eene sedert jaren met ongeduld gewachte geschie
denis der bouwkunst in Nederland, niet is be
antwoord. In het geheel moeten er ver over dc 
200 stuks teekeningen zijn ingezonden, die reeds 
ter beoordeeling aan verschillende commission 
zijn overgegeven. Wij verwachten van deze een 
streng, rechtvaardig oordeel, zonder de minste 
consideration of gunstbewijzen, maar alleen ter 
cere der kunst, die steeds trouwe bevordering 
noodig heeft. Het bestuur der maatschappij zal 
wel blijven waken, dat de rechten vnn de mede
dingers niet worden te kort gedaan, cn in ver
eeniging met de heeren beoordeelaars zorgen, 
dat ingevolge de wet, het doel der prijsuitschrij-
vingen, vooral dat der maatschappij, door de 
mededingers en hunne ontwerpen — in niets 
hoegenaamd zal komen te lijden. 

— Vrijdag, 3 April f. 1. is alhier dc nieuw ge
bouwde Ambachtschool ingewijd. Te elf ure had
den zich de genoodigden in het gebouw veree
nigd, waaronder wij opmerkten: den burgemees
ter , twee wethouders, eenige leden van den ge
meenteraad , de commissie voor het middelbaar 
onderwijs, het bestuur, de onderwijzers en dc 
leerlingen der school, benevens vele belangstel
lenden. 

Do voorzitter Tetterode schetste in eene rede, 
voor de vuist gesproken , het doel der school, het 
noodige van het volksonderwijs en bijzonder dat 
van het ambacht: hij bracht hulde aan den heer 
J. II. Leliman, van wien deze stichting was uit
gegaan ; aan den lieer secretaris E. S. Witkamp, 
wiens naam onafscheidelijk aan de school ver
bonden zou blijven; aan het gemeentebestuur, 
dat steeds zijne belangstelling bleef betoenen; 
aan den heer G. B. Salm, die belangloos zich niet 
den bouw had belast, en wien, als blijk van waar
deering een gouden tijdwijzer door het bestuur 
werd aangeboden; aan den aannemer, de heer 
J. C. van der Klei j , die zijn werk op tijd en 
goed had afgeleverd ; aau de onderwijzers, die 
geen moeiten en zorgen te veel waren, noch 
spaarden; en aan allen, die hadden mede gear
beid, om de school tot het nu bereikte resultaat 
le helpen opbouwen. Daarna nam de heer bur
gemeester Fock het woord. ZKdel Achtbare 
sprak ziju wensch, als hoofd der gemeente, u i t , 
dat het bestuur der school op den ingeslagen 
weg mocht voortgaan, en twijfelde niet of de ver
leende belangstelling zou klimmen. Tot de leer
lingen sprak de burgemeester zeer treffende woor
den. De heer l i . II. Kuiper sprak dearop de 
leerlingen nog een hartelijk woord toe, wees 
hun op liet voorrecht, dat zij hadden, eu ver
maande bun tot dankbaarheid en ijver, vooral 

bij de intrede in hunne nieuwe school, op dezen 
heuchclijken dag. De leerlingen, van hunnen 
kant, beantwoordden deze toespraken met het 
zingen van allertoepassclijkste liederen , door hun
nen onderwijzer-directeur, de heer Olie, gedicht, 
naar welbekende melodiën en volkszangen, en 
werden tusschen dc bedrijven volop onthaald op 
heerlijke chocolade en hetgeen daarbij tot ver
sterking van den inwendigen mensch behoort. 
Zij waren allen bijzondei over dit onthaal in hun 
schik. Het feest was eenvoudig, huishoudelijk, 
juist zooals het wezen moest en behoorde te 
zijn in het even doelmatige als ruime, hoogst een
voudige en goed ingerichte gebouw. — Nog eens 
heil deze school!! 

L e e u w a r d e n , 0 Apri l . Eenige weken gele
den was door den gemeenteraad besloten tot de 
uitvoering van het eerste gedeelte der werken 
van de uitbreiding van het bebouwde gedeelte 
der gemeente, waarvan de kosten waren ge
raamd op ongeveer /' 60,000. De aanbesteding 
daarvan was door Burg. en Weth. op overmorgen 
bepaald. In de heden gehouden raadszitting i s , 
op voorstel van den Burgemeester, met eenparige 
stemmen besloten, die aanbesteding voorloopig 
uit te stellen , en wel naar aanleiding van een 
tweetal heden ter tafel gebrachte adressen , on-
derteekend door ruim 100 ingezetenen, waarin 
beweerd wordt, dat de behoefte aan die uitbrei
ding voor 't oogenblik althans niet meer zou be
staan. Adressanten verzoeken ten slotte den 
raad: 1°. Eene commissie tc willen benoemen, 
om alsnog de volgende vragen te onderzoeken : 
a. Bestaat er noch behoefte aan geschikte woon
huizen, of eenige andere behoefte, die eene 
uitbreiding van dc bebouwde kom dezer gemeente 
vereischt? b. Zoo j a , welke feiten bewijzen die 
behoefte? c. Is die behoefte van dien aard en 
omvang, dat z i j , met het oog op dc linanciëcle 
krachten der gemeente, voldoende de uitgaven 
wettigt, verbonden aan dc uitvoering der thans 
door den raad aangenomen en goedgekeurde 
plannen? — of wel zoodanige andere en betere 
vragen als waartoe de raad termen zal vinden , 
naar aanleiding van de door de addressantcn ge-
gemotiveerde feiten: — 2". Burg. en Weth. te 
willen uitnoodigen om, zoolang op het rapport 
der te benoemen commissie geene beslissing zal 
gevallen zijn , geen verder gevolg te geven aan 
's raads machtiging tot de openbare aanbesteding 
cn de uitvoering der bedoelde werken. Over de 
adressen zeiven zal in dc volgende vergadering 
worden beslist. 

A r n h e m . De afdeeling Arnhem van de maat
schappij tot bevordering der bouwkunst heeft on
der hare leden eene prijsvraag uitgeschreven, 
bestaande in het maken van het ontwerp eener 
afsluiting door cenen muur met portique in bak
steen , ten dienste van een terrein voor publieke 
bijeenkomsten; voor hot de bekroning waardig 
of best gekeurd ontwerp wordt uitgeloofd eene 
gouden potloodpcn. 

KONINKLIJK INSTITUUT VOOR INGENIEURS. 
VKROAUEItlNO VAN 14 APMI. 1808. 

— liet Koninklijk Instituut van Ingenieurs hield 
j . 1. Dinsdag zijne gewone vergadering in het 
lokaal Di l igent»; de opkomst der leden was dit
maal niet groot. 

De notulen der vorige vergadering werden 
goedgekeurd, behoudens een klein bezwaar van 
het lid Hoele betrekkelijk het rapport van den 
majoor-ingenieur Duyvené over het Noordzee-ka-
naal, door hein aan het Instituut verstrekt. De 
heer Boele had voor de opneming in dc notulen 
alleen het technische deel zijner overgelegde stuk
ken bestemd cn niet de bijlagen , waarin hij cn 
andere leden van den Anisterdamschen gemeente
raad figureerden. 

Het bestuur echter, van die meening onbe
wust, had, tot belnnul van goed verband, het 
noodig gevonden alles bijeen te laten; het deed 
't nu leed , dat de heer Boele daarvan niet 
tijdig genoeg had kennis gegeven. 

Door ongesteldheid van den secretaris, nam 
het bestuurslid Caland zijne betrekking waar en 
deed voorlezing van ontvangen giften, waarbij 
aan dc leden dc Agenda Oppermann ter bezichti
ging werd aangeboden, uitgegeven en, onder an
dere prospectussen, toegezonden door Dunod, Fr. 
te Parijs, om misschien nieuwe denkbeelden aan 
te geven voor het jaarboekje van het Instituut. 

Als mededeeling cn voorstel van den Raad, 
sprak de president over de tentoonstelling van 
nijverheid, in September a. s. te Arnhem tc hou
den, cn ontwikkelde het plan om dan tevens, in 

verband daarmede, het 20jarig wettelijk bestaan 
van het Koninklijk Instituut te vieren. 

Met dat doel had de Raad zich tot het hoofd
bestuur te Arnhem gewend en voorgesteld, aan 
hare lokalen ook eene zaal te verbinden tot eene 
tentoonstelling van werken betrekkelijk het In
stituut en zijne leden, elk in zijne daaraan nauw 
verwandtc betrekking. De Raad was gelukkig 
geslaagd, had dientengevolge eene circulaire sa
mengesteld , bracht die ter kennis van de leden, 
met verzoek daarover tc discussiecren en hare 
goed- of afkeuring te doen kennen. 

De leden juichten dat plan eenparig toe, wer
den daarop door den president dringend uitge-
noodigd al hunne krachten aan dat schoone plan 
tc wijden en door rijke inzending van modellen, 
teekeningen, enz. van hunne belangstelling te 
doen blijken. 

De president deed mededeeling van het plan, 
om alle stukken betrekkelijk de afdamming dei-
Schelde, dc rapporten van Hartley, Gossclin, 
Hagen enz., gelijktijdig tc doen drukken cn uit 
te geven. 

In de notulen op te nemen de mededeeling 
van het lid Conrad omtrent de zeeschepen, die 
gedurende het jaar 1807 met 60 en meer palmen 
diepgang door het Schulpgat te Nieuwediep zijn 
binnengevallen, en gaf nu het woord aan het lid 
Van Dijk , om te spreken over een voornaam werk
tuig, bij het boren van diepe of artesische put
ten in gebruik. Spreker gaf in eene korte voor
afspraak te kennen, dat dit werktuig, in Parijs 
toegepast, met kleine wijziging door hem was 
verbeterd en lichtte door een model, (het eigen
dom der Polytechnische school tc Delft), zijne 
denkbeelden helder toe. Hij was van meening, 
dat vooral bij groote diepte (boven de 100 Ned. 
ellen) de tot nu toe bestaande construction, om 
bij het aanbrengen van verlengstukken den juis-
ten verticalen stand der stang te bewaren , on
bruikbaar waren ; ook dat hakken en stampen 
(kappen) met een bijtel buiten vaste verbinding 
met de boorstang, het meest doeltreffende vvas; 
bij op- en nedergang der stang valt dc bijtel en 
wordt hij weder vastgehaakt. 

Stang cn bijtel bewogen zich in een zuiver 
verticale buis, die na genoemde vóórboring tel
kens dieper nederdaalde. 

Het lid Keurenaar twijfelde aan de zuiver ver
ticale werking en trachtte dat op zeer duidelijke 
wijze aan te toonen; het bezwaar werd echter 
niet gedeeld. 

liet lid Hailing deelde mede, dat de heer Er-
meling zich bezig hield met zijne veelvuldige 
bevindingen over dit onderwerp samen te stellen 
cn die, na ontvangciic uitnoodiging, in alle talen 
in het licht zal geven. 

Ook het lid de kapitein-ingenieur Van Zuijlen , 
die kort geleden opzettelijk in Parijs te dezen 
opzichte alle inlichtingen genomen had, zou hier
van een verslag, bestaande in eene ontwikkeling 
van vier systemen van vrijen val , ter beschik
king van het bestuur stellen. 

De opgave van het honorair lid De Lcsscps, 
van den stand der werken aan het kanaal van 
Suez op 15 Februari 1808; 

de opgave van het lid Olivier Dz., ter aan
vulling van eene vroeger medegedeelde tabel 
van waterhoogten; en 

de waarnemingen aan den Helder, gedurende 
dc maanden Januari en Februari 1808, doorliet 
lid C. van der Sterr, zullen in druk worden 
medegedeeld. 

De brief van dc commissie tot oprichting van 
een kosthuis voor ongehuwde ambachtslieden tc 
Utrecht, ten geleide van een plan, dat volgens 
haar op die wijze nog niet bestaat, werd door 
het lid Boele bestreden, die meende, dat het Zee
manshuis tc Amsterdam op dito wijze was ge
constitueerd. Op grond daarvan voorspelde hij 
geen heldere toekomst. 

De president echter meende, dat men daaruit 
'och nog niet besluiten mocht, ondersteuning te 
onthouden. 

Het voorstel omtrent de bepaling van den wa
ren zin van art. 578 van het Burgerlijk Wetboek, 
luidende als volgt: 

»Door oevers worden in het vorige artikel ver
staan dc boorden van rivieren, nieren of stroo
men , welke bij gewone tijden, als het water op 
''et hoogste is , door dat water overdekt worden 
po niet hetgeen door watervloeden overstroomd 
1 8 1 " lokte een levendig debat uit, waaraan het 
e u re l id Delprat, de president, het bestuurslid 
Augier, de leden Muller, Lebret, Houthaan, 
Henket, Metselaar enz. deelnamen. Aau privaat* 
e'gendom en eigendom Jvan den Staat recht te 

geven, maar vooral te bepalen wat men te ver
staan had door «hoogste stand van het water in 
gewone tijden," scheen hoogst moeielijk, zoo niet 
ondoenlijk te zijn. De conclusie was, dat dit 
wetsartikel slecht was geformuleerd en men al
leen door eene wetsverandering het bezwaar kau 
opbellen. 

Na de bezichtiging eener kaart van de afdam
ming der Schelde, die op de bestuurstafel ter 
visie was gelegd, besloot het honorair lid Delprat: 

(a) met het geven van nadere toelichting aan 
zijn vorig rapport over het stoomgemaal te Stee-
nenhoek en 

(b) met eene recensie over een pas verschenen 
volumineus werk , handelende over het tegengaan 
van overstroomingen der Mississippi-rivier; daarin 
toch kwam men tot de zonderlinge verrassende 
conclusie: »de oevers eenvoudig met dijken, sterk 
genoeg geconstrueerd, tc omzoomen." 

Naar sprekers beweren getuigde die kolos
sale arbeid van zeer geringe mathematische kennis. 

Na ballotage en aanneming der voorgestelde 
gewone en buitengewone leden , sloot de presi
dent te 3 ure de vergadering. 

Mijnheer ile RedacteurI 
Het nummer van uw geacht blad van den H" 

Maart j . l . komt mij eerst heden ter hand, en ik 
veroorloof mij, op de daarin tot mij gerichte 
aanvraag te antwoorden, dat, wanneer het er 
om te doen is , eene zaakkundige beantwoording 
op den destijds door den Heer I X Th. van Does" 
burgh tegen mijne branders gerichten aanval te 
lezen, men dit in dc Nijverheidscourant van den 
8" Maart j . l . vinden kan. Mijn tijd is mij te 
kostbaar, om denzelven aan cenen pennenstrijd 
over deze reeds voldoende uitgemaakte zaak te 
verspillen. Zoude echter iemand lust hebben 
mijne uitnoodiging tot gemeenzame zaakkundige 
proefneming aan tc nemen, zooals ik in mijn 
antwoord van den 8™ Januari aanbood, zoo ben 
ik gaarne Lereid, op deze eenige beslissende 
manier mijne branders te verdedigen ; van onnut
te polemiek zoude ik echter gaarne verschoond 
blijven. 

Frankfort a/M, April 1808. 

Juuus BRÖNNER. 

Mijnheer de Redacteur! 
Een uwer lezers, geen correspondent, heeft 

de vergoelijking van de ingestorte kap in uw 
laatste nommer gelezen, die hij liever door de 
heeren Gosschalk en Kuiper, als architecten der 
„Bouwkas" had geteekend gezien, dan door de 
twee directeuren, die niet deskundig zijn, en 
de zaak van hooien vertellen hebben. Dat blijkt 
duidelijk uit hun bijna onverstaanbaar relaas 
van het droevig ongeval op 12 Maart 1.1. aan 
de woningen gebeurd, en waarover dc stad vol is. 

Dc daad van den opzichter der aannemers, 
(heeft de directie geen toezicht noch controle 
op deze?) heet nu „verricht te zijn om de aan-
besteder» aangenaam te verrassen," maar die 
daad moet worden onderzocht. De rechter (wiens 
zoon zoo gelukkig gered is met nog een andere 
lieve kleine) had zich deze gebeurtenis wel mo
gen aantrekken. Of het hier domheid, of gebrek 
in de constructie i s , of dat door onberedeneerd 
bouwen, of het opladen van pannen tegjn ieders 
beter weten , het niet weinig beteekenend voor
val is moeten ontstaan, kan alleen uit een on
derzoek cn uitspraak, na verhoor van getuigen, 
die deskundigen zijn, en niet uit het verhaal 
der directeuren blijken. Meer hadden wij ge
hecht aan de verklaringen van den heer Kuiper, 
die ooggetuige was, en bovendien als commis
saris-deskundige in „de Bouwkas," en tevens 
als coinmenditair vennoot van de a-mneiners-firma 
Ilarmsen, Staal So Comp., algemeen bekend staat. 
Wij hadden dan stellig geene onconstructieve zin
nen gelezen als deze: «maar de tusschenmuren, 
die de kap moesten steunen (de kap was voor 
eep gedeelte der woningen |!)J gereed, zeggen 
de directeuren), waren nog niet lot dc gording (:') 
doorgetrokken (eene vreemde constructie), terwijl 
de z in: „de kap alzoo alleen door spanten ge
steund ," volkomen onverstaanbaar is. — „Dat 
het bedekken met pannen bij den avond niet 
gelijkmatig ging", is vreeselijk en onverschoon
baar genoeg voor de directie, die, als er een 
goed bestek is , op alles het oog moet houden. 

Wij wenschen dat de heeren Heiniken en De 
Vries zich niet zullen tevreden stellen met hunne 
quasi-verantwoording, en zij in deze voor de 
rechtbank als party optreden tegen de aannemers, 
ondanks dat de opruiming en herbouw met grooten 
spoed en in 'tgeheim, zelfs niet verboden toe

gang, hebben plaats gehad. Het zal inmiddels 
hoog noodig zijn, vooral de schoen der kapbeenen 
goed met ijzer te voorzien, cn tc zorgen, dat de 
drukking en zwaarte der kap en pannen niet tegen 
of op de dwarsliggende zolderbalkjes, maar op 
sleëstukkcn worde overgebracht. Na het jammer
lijk ongeluk zal het niet overbodig zijn , dat bij
zondere aandacht worde gewijd aan de beanke-
ring, opdat het ongeluk zich niet kan herhalen. 
De schuldige moet inderdaad voor den dag komen, 
en alleen door deskundigen worden veroordeeld 
of vrggepleit. Daartoe zijn dc heeren Heiniken 
als bouwmeester en De Vries als advocaat, met 
alle achting gezegd, geen van beiden bevoegd. 

29 Maart. V . R. 

PS. Over het meer of min discreete om cijfers 
te publiceeren, kan de heer Kuiper, commissaris 
der Bouwkas, opheldering geven aan de heeren 
directeuren, welke heer Kuiper in het openbaar, 
in eene vergadering van deskundigen, over den 
bouw der woningen van de Bouwkas belangrijke 
mededeelingen heeft gedaan, en deze met de plan
nen opgehelderd. Ter inlichting van de directie 
moge dienen, dat enkele dezer mededeelingen tor 
vergadering, waar ze werden gehoord, zijn tegen
gesproken en iu twijfel getrokken, en de be
schouwing der plannen aanleiding heeft gegeven 
tot goed- en afkeuring van de verdeeliug der 
woningen, bare constructie en vooral van het 
uiterlijk aanzien. In ieder geval bevat het eerste 
gebouw der «Bouwkas" hoegenaamd geene bouw
kunstige waarde, en a l mogen de woningen ver
huurd zijn of worden , hetgeen wij wenschen voor 
de aandeelhouders , zal het geheel zeer bezwaarlijk 
tot model kunnen dienen. 

NB. De redactie sluit met dit repliek het debat 
over deze droevige zaak. 

Varia. 
NATUURLIJKE RIJKDOMMEN VAN HONGARIJE. Met 

de opheffing der drukkende i n - en uitgaande 
rechten, die tot voor acht jaren geleden, tus
schen Oostenrijk en Hongarije gelieven werden, 
nam de ontwikkeling der nationale hulpbronnen 
van laatstgenoemd land eene tot dien tijd onge
kende vlucht. Als men de geheele oppervlakte 
van Hongarije op ongeveer 40.000.000 bunders 
aanneemt, dat wel niet ver van de werkelijkheid 
zijn zal , dan is ongeveer •/,„ van die oppervlakte 
uitsluitend bestemd tot den graanbouw. Verre
weg het grootste gedeelte daarvan wordt voort
gebracht in die onmetelijke alluviale vlakte, die 
tusschen den Donau en de Theiss ligt. Dooi
de reusachtige ruggen van dc Karpathen, tegen 
den ijskouden adem van het kille noorden bevei
ligd , naar het zuiden • open liggende, voor de 
koesterende stralen van eene oostelijke zon, cn 
gedrenkt en vruchtbaar gemaakt door de wateren 
van twee belangrijke rivieren , schijnt dit uitge
strekt plateau bijzonder door de natuur bevoor
recht te zijn met middelen tot onderhoud eu ver
aangenaming van het leven barer kinderen. 

Over eene lengte van meer dan 000 mijlen 
alzoo vloeit de Donau door Hongaarsch grondge
bied, en geeft die rivier, behalve vruchtbaarheid 
aan zijne oevers, ook het middel tot een uitmun
tend verkeer van personen en goederen. Door 
middel van sommige aan hem cijnsbare stroomen 
en kanalen, vermengt de Donau zijne wateren 
met die van den Rijn aan de eene zijde, en aan 
de anihue zijde niet die van de Elbe , door welke 
verbindingen een onafgebroken waterweg gevormd 
wordt, die zich uitstrekt van de oevers der Zwarte 
Zee, tot aan de Noorder- en Atlantische oceanen. 
Menschelijk vernuft en dc toepassing der weten
schap hebben deze onschatbare waterwegen geopend, 
en daardoor voltooid wat de natuur had begon
nen , en als met den vinger aangewezen. 

Zooals men kan nagaan, hebben die machtige 
pion.iiers voor rijkdom en beschaving, die men 
spoorwegen noemt, rijkelijk hun aandeel toege
bracht tot de welvaart van Hongarije. Door de 
grenzen van Beieren , Saksen , Pruisen in verbin
ding te stellen met het binnenste des lands, is 
de uitvoer van koren in de laatste 7 jaren ver
viervoudigd. Boven alle anderen heeft de spoorweg 
van VVeenen naar Triest aan het land de grootste 
dienst bewezen, door den aanleg vau ecu zijtak 
naar Pragerholl' iu Stiermarken. Met uitnemend 
gevolg den wijnbouw uitoefenende, eu rijke eu voor
treffelijke tabaksoogsten opleverende, is Hongarije 
boven dc meeste andere lauden gezegend niet 
voortbrengselen uit het plantenrijk, wei- en koren
landen, en ecu ontelbaren veestapel. Behalve een 
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groote rijkdom aan huisdieren , bezit Hongarije in 
zijne bosschen overvloed van wild. Die wouden 
wemelen van herten en wilde zwijnen . zooals de 
rivieren en meren van visch. 

Ook de minerale rijkdommen van dat bevoor
recht land zijn allerbelangrijkst, en uitgestrekte 
en rijke groeven van graniet, leisteen, marmer, 
bazalt en porphyr geven daarvan overal bewijzen. 
Edelgesteenten zijn er niet zeldzaam, cn met 
het zuiverste rotskristal vindt men daar smarag
den , topazen, hyacinten, enz. De Maros, de Siamos 
en andere kleine strooinen, rollen hunne onrus
tige golven door goudhoudend zand, en de twee 
edele metalen, goud en zilver, worden in tame
lijke hoeveelheid gevonden in dc metaal-aderen 
van Kremnitz en Bonya. Uzer- en kopermijnen 
worden in lijken overvloed en overal aangetroffen. 
Een enkel district van Hongarije bezit 170 mij
nen , die alle in werking zijn. Om de beschrij
ving te voltooien, is het alleen noodig er bij tc 
voegen, dat Hongarije rijke kwikzilvermijnen be 
z i t , — de dood voor de ongelukkige mijnwer
kers; — voorts uitgestrekte beddingen van ko
balt, antimonium, aluin en salpeter , en eindelijk 
rijke petroleumbronnen. Het belang van eene 
natie, in het bezitten van salpeterbeddingen 
is meer dan eens gebleken , o. a. in een van dc 
laatste oorlogen tusschen Frankrijk en Engeland 
in den aanvang dezer eeuw, toen Frankrijk ge
noodzaakt was, zijn totaal gebrek aan salpeter door 
allerlei kunstmatige en hoogst kostbare middelen 
te herstellen. 

Intusschen zou het voer een land al zeer wei
nig waarde hebben , al die natuurlijke rijkdom
men te bezitten, wanneer dc bewoners de midde
len niet kenden of ontbraken, oin daarvan partij 
te trekken: een krachtigen stoot is echter in dit 
opzicht in de laatste jaren aan de nijverheid van 
Hongarije gegeven. Die nijverheid heeft die spoor
slag gevoeld, en talrijke fabrieken, werkplaatsen, 
smederijen en anderen zijn met spoed ontstaan , 
en met ijver aan het werk, terwijl in menig 
ander deel van Europa, en met name in Enge
land , de vroeger zoover vooruitstrevende nijver
heid slechts met moeite wordt gaande gehouden. 

Het is zeker een nuttig werk, de aandacht der 
Nederlandsche handelsmannen en industrieelen niet 
alleen , maar ook van zaakkundigen , werklieden, 
machinemakers en anderen te vestigen op een 
land , dat zich zoo snel ontwikkelt als Hongarije. 
Kennis en kapitaal zullen daar voorzeker eene 
gereede en voordeelige plaatsing vinden. 

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

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

Haandag. 20 April . 
Hage i ten II ure, Ui de' Stads-Herberg: bot afbre

ken van eene brug en het maken van een ijzeren hek op 
steenen voet, bij de Oranje-Kazerne tc 's Hage. 

Hin-riiig. 21 Apri l . 
Soest , ten II ure, bij P. Khbcnhorst: het bouwen van 

het St. Joscph-gesticht voor dc K. K. gemeente aldaar. 
I.oi hem . ten I ure, iu het logement het Hanntjen: het 

bouwen van ceuc villa inet annex koetshuis cn stalling nabij 
de stad Lochem. 

I ireelit , door dc directie der Ned. Rhijnsp. Maatschap
pij : het maken vnn een stationsgebouw en andere werken 
op het stntiou Nicnwcrsluis. 

Woensdag, 22 April . 
Vees , ten I I ure , iu het koffijhnis de Prins van Ornnje: 

het verbeteren cn onderhouden der gewone aarde-, kram-, 
rijs-en steenglooüngwerkeu nnn de zeedijken ven deu polderde 
Brcede Watering , beoosten Ycrseke , voor het dienstjaar 18fj8. 

Amsterdam, ten II ure, in het koflijhuis het Vosje: 
1°. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz. te 
Hoorn, 2°. het éénjarig onderhoud vnu de kazernege bouwen 
enz. te Haarlem. beide onder het beheer der genie tc Am
sterdam. 

Oiiili-'Ui'teriii-;. ten 12 ure, iu het raadhuis: 1. Het 
bouwen vau een rnndhuis met secretnrie , conciërgewoning 
en cellen, tc Roclofsnrciisveen; 2. Het afbreken en bouwen 
van een schoollokaal met onderwijzerswoning te Nieuwe We
tering; 3. Het vergrooten vnn het schoollokaal cu eenige 
vernieuwingen ann de ondcrwijzerswouiiig te Roclofsarcnsvccn. 

UI recht , door dc directie der Ned. Hhijnspoorweg-
Maatschnppij: de uitbreiding vnn het station Gouda met al 
dc daarbij behoorende werken. 

Donderdag. 23 April. 
H e i n , ten 10 ure, iu liet gc ineen landshuis van Delf

land ; 1°. het herstellen en iu orde opleveren van 22 stuks 
rijs- cu stee nen hoofden of dammen, alsmede het versmallen, 
verlagen en bovenwaarts verleugen vau eenen dam, op het 
strand van Delfland, ten zuiden cn noorden van Terheydcn; 

. €*.--4t4jt doen der benoodigde strooplantingeu langs Del (lands 

llnedeKeM"kerki- . ten II ure, in Int gemeentehuis: 
' 'n^V^'erhctVen eu onderhouden der gewone aarde-, kram-, 

rijs- en ateciiglootingwerkeii enz. , aau den zeedijk van den 
'I B«d4b^'Hoed^kenskerKe , gedurende het dienstjanr 18(18 

t,J Vrftrniei «eer . ten II ure, iu het gemeentehuis: het 
'Alrtjejarig Muerhoud van den straatweg iu die gemeente eu 

htt cLöéu 'yiiii vernieuwingen. 
Vjy*** 'cJfojfC* teu 12 ure, aan het ministerie van hiuuciil. 

^ zakjjj£i-y1i(t ophoogen vaii een gedeelte van het terrein voor 
TleT^MnWfiQ ïanga/ijii cu de centrale werkplaatsen te Tilburg. 

Vrijdag, 24 April . 
Leeuwarden . ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het 

doen van ccuïg buitengewoon werk ann den grooten rijks
weg der 2de klasse no. ) , van Leeuwarden over Marssurn 
naar het Uildt en aan dien der 1ste klasse no. 1, van Leeu
warden over Sueck naar de Lemmer. 

Arnhem , ten 12 ure, aau het prov. bestuur: het her
stellen van het lijn pad langs dc rivier dc Waal, van de 
Krlccomsche uitwntcnngsluis tot Loevcstem, over eene geza
menlijke lengte vnu 76570 c l , iu drie perceeleu. 

IMeuwolda, ten 3 ure, ten huize van B. Crcmer: 1. Het 
bouwen van eene kapitale uitwalcringsluis in den Kleinen 
polder; het graven van eeu toeleidiugsknnnal en buiteurijte 
te Tennuutcr/ijl; 2. Het graven der wester leestcr-dwars-
wateriug in de gemeente Sehccmdn. 

Znterdag . 2.Y april. 
Middelburg. ten 10 ure. aau het prov. bestuur: het 

verbeteren cu tot 1 Mei 186'.) onderhouden der gewone aarde-, 
kram-. rijs- en tteenglootillgwerken aan de zeedijken der 
calainitcuse polders van Zeeland, iu 30 perecelen 

Lamswaarde, ten l O ure. iu de herberg bij de Erven 
l \ Totte: het verbeteren eu begrindeii van wegen in deu 
Kruispolder, gemeente Hontenissc , ter lengte van 5617 cl. 

Leeuwarden , ten II ure, in het logement de Stad 
Dokkum: het eenjarig onderhoud van dc kazerne-gebouwen 
enz., te Leeuwarden, onder liet beheer der genie te Gro
ningen. 

Deventer, ten II ure, in het logement de Keizerskroon : 
lo. het eenjarig onderhoud van dc werken te Deventer, 2o. 
het ecujarig ouderhoud van dc Knzemen. Stallen cn Maga
zijnen tc Hevcntcr; .'lo. het eenjarig ouderhoud van de Ka-
eerne enz. tc Zwolle; 4o. het eenjarig ouderhoud van de 
Kazerne tc Kampen; alles ouder het beheer der genie tc 
Deventer. 

Dinsdag. 2H April . 
Hasselt, ten 12 ure, iu het logemcut de Herderin: 

ecue belaugrijkc herstelling aau dc parochiekerk , toren en 
pastorie der Roomseh-katholiekcn aldaar. 

'Hllngc, ten 12 ure, uau het hoofdbureau der Maat
schappij tot exploitatie van staatsspoorwegen : het verbrceden 
vau den spoorwcgdnin, het makeu van ecue bestrating cu 
het leggen van eeu zijspoor voor dc halte Heleuavecu , ten 
behoeve vau deu spoorweg van Maastricht naar Hrcda. 

Woensdag . 211 April . 
Amersfoort , ten 11 ure, iu het Wapen vau Utrecht: 

lo. het ceujarig onderhoud vau de kazeruegebouwen enz. te 
Amersfoort; 2o. het eenjarig ouderhoud van de werken op 
de legerplaats bij Milligeu : beide onder het beheer der genie 
te Amersfoort. 

Ilellsliatcn . teu 11 ure, ten raadhuize: het leggen 
van riolen, enz. 

Oondcrdag . 30 April . 
Weesp, teu 11 ure, in liet logement de Roskam: lo . het 

éénjarig onderhoud der werken te Muideu en te Wecsp: 
2o. het ceujarig ouderhoud der werken in de forten en re
doutes; 3o. ecue verwing van werken iu dc forten en redou
tes ; alle ouder het beheer der genie te Wcesp. 

's llage . ten 12 ure, aan het ministerie vau binnenl. 
zaken: het inkepen, vlakken en kreosotccren tc Dordrecht, 
van 106,000 dwarsliggers en de levering van 1,500,000 Ned. 
ponden kreosoot-olie, in twee perceeleu. 

Vrijdag. 1 Hel. 
Zevenhulxen , ten IO ure, iu het Hof van Holland: 

het driejarig onderhoud van dc ten dienste van den Zuid-
plaspoldcr iu Schicland bestaande dertig wiudmolens, twee 
stoom molens , sluizen, bruggen cn verdere getimmerten, 
ingaande 1 Mei 1808 en eindigende MO April 1871, in 6 
perceelen. 

Arnhem, teu 12 ure, aan het prov. bestuur: de nor
malisering van den regtcroevcr boven en bij de bruggcu 
over dc rivier den IJsscl tc Zutfen. 

Maandag 4 Mei. 
Hage, ten l l ' / t u r e » a a D I i r , i v - bestuur: het uit

diepen vau eeu gedeelte van het kanaal door Voornc, in de 
prov. Z.-Hollaud. 

Dinsdag. 5 Mei. 
Kloosterburen (prov. (w ren In gen > aan dc pastorie: 

het bouwen eener nieuwe R. C. kerk. 
Donderdag , J Mei. 

*s llage, ten 12 ure, aa het min. vau biunenl. zaken: 
het makeu van tie kunstwerken, den bovenbouw , de afslui
tingen der overwegen, en eenige andere werken voor den 
spoorweg vau Meppol naar Groumgeu, 

Donderdag , 14 Mei. 
's llage, teu 12 ure, aan het ministerie van binucnl. 

zaken: het leveren van vierkant beslagen eikenhout, ten 
dienste vau wissels cu van eikenhouten dwarsliggers ten 
behoeve vnn de Staatsspoorwegen, iu twee perceelen. 

Woensdag, 20 Mei. 
llage . ten 12 ure, aau het ministerie van binnenl. 

zaken: de ieveriug van spoorstaven met eindverbindingen en 
houtschroevcii, voor de werkplaatseu tc Tilburg en te Zwolle, 

Donderdag, 2 J u l i . 
'H llage , ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zaken: het maken en stellen vau den metalen bovenbouw 
voor dc brug over de Maas bij Crevecoeur. 

A f l o o p v a n aanbes ted ingen . 
's llage, O Apr i l : lo. het bouwen eener steenen uit

wateringssluis bewesten YJissingeu, met eeuige daarbij be
hoorende werken. Daarvoor waren 10 billetten ingekomen, 
cn was de minste inschrijving die van den heer G. van Dam 
te Rotterdam, voor ƒ97,200; terwijl dc hoogste inschrijving 
ƒ174,680 bedroeg. 2°. Het makeu van een gedeelte spoorweg 
iu de gemeente Zevenbergen cu Zwaluwe , ten behoeve van 
dc overbrugging van bet Hollandsen Diep bij Moerdijk. 
Daarvoor waren 25 billetten van inschrijving ingekomen, eu 
was de minste inschrijving die vau deu heer YY. J . Schram 
te Sliedrceht voor J 38.30D; blijkbaar eene vergissing, daar 
tic hoogste inschrijving was voor ƒ280 ,000 , en dc meeste 
inschrijvingen nader aau het laatste dnu aan het eerste cijfer 
kwamen, o', Het maken van een gedeelte spoorweg in dc 
gemeente Dubbeldam, teu behoeve vau dc overbrugging van 
het Hollandsen Diep bij Moerdijk. Voor dat werk waren 
2.'i billetten van inschrijving ingekomen en was dc min
ste inschrijving die van deu heer C. Bosman, te Arnhem, 
voor ƒ26,400. Deze aannemer had echter vóór de ope
ning der bus schriftelijk verzocht dut ziju billet uiet in 
aanmerking mocht komen, daar hij na de inzending had 
ontdekt zich bij de optelling vergist tc hebben , hetwelk aau 
de beslissing van den Minister vnu Binneulnudsche Zaken 
zal worden onderworpen. Dc minste daaropvolgende inschrij
ving was die vau dc heeren M . Verheul en H. .lansen, te 
Utrecht, voor ƒ 31,100, terwijl de hoogste inschrijving 
ƒ85,000 bedroeg. 4". Het graven, vervoeren eu losseu vau 

16,000 kub. ellen vletgrond , voor den aau te leggen Plom-
dijk, door den Middenpias, langs dc akkers gelegen ten 
Oosten van de Korte Kade inde gemeente Kralingen, prov. 
Zuid-Holland. Dnarvoor waren 6 billetten van inschrijving 
ingekomen en was dc minste inschrijving die van den heer 
Leendert Brand, tc Giessendam. voor ƒ6900 . 5°. Het één
jarig onderhoud van eenige werken, uitgevoerd ten behoeve 
of in verband staande met dc droogmaking der plassen in 
Schieland, aanvangende 1 Mei a. s. cn eindigende .'10 April 
1869; daarvoor warcu slechts 2 billetten van inschrijving 
ingekomen cn was de minste inschrijving die van bovenge-
uoemden heer Brand , voor ƒ 4820. 

Haarlem, 10 Apr i l : de uitslag der door dijkgraaf en hoog
heemraden van den Hondsbosschen en Duinen tot Petten 
tc Alkmaar gehouden aanbesteding van werken was, dat 
1°. het versterken van den Hondsbosschen zanddijk, enz. is 
aangenomen door den heer H. de Groot, te Kuollendam, 
VOOr ƒ89,490; 2°. herstellingen aau hoofdeu , paalwerk, enz., 
door denzelfde, voor ƒ44,444 en 3°. de leverantie van rijs-
matcrialeu, euz. is aangpnomcii door den heer 1). Tool , tc 
Wognnm, voor ƒ 11,200. 

Ooslhurg, 10 Apr i l : het leggen van een grindweg van 
de kom der gemeente Watcrlaudkcrkjc tot de kom der ge
meente Oostburg , waarvan de heer Tholens, te Hoek. voor 
ƒ30,800 aannemer is geworden. 

Dordrecht, 14 A p r i l : herbestediug van het makeu eener 
loopbrug. Minste inschrijvers de heeren .1. Dcgeus & Zoon 
voor /'4U08. 

A d v e r t e n t i ë n . 

AANBESTEDING 
Op Dingsdag den 28 April a. s., des middags 

om 12 uur bij G. ROSENDAL in het logement 
de Herderin te Hasselt, van : 

E e n e be langr i jke h e r s t e l l i n g a a n de 
P a r o c h i e k e r k , T o r e n e n P a s t o r i j , der 
R o o m s c h - K a t h o l i j k e n te H a s s e l t . 

Inlichtingen geeft de architect H. J. WENNE-
KEKS tc Zutphen: 's morgens vóór de besteding 
lokale aanwijzing. De bestekken zijn a ƒ 1 te 
bevragen bij den boekhandelaar J. A. WILLEMSEN 
tc Zutphen en liggen ter inzage: tc Kampen, 
in het Ilótel des Pays-Bas; te Zwolle, bij J. REIRINK 
op den Dijk; te Deventer, bij E. W. BOUMA: te 
Arnhem, in dc Harmonie; bestek en teekening 
op de plaats der aanbesteding. 

CHARLES rem T i ^ r T 
WESTERHAVEN, Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren P l a n n e n en B e g r o o t i n g e n voor dc 
V e r w a r m i n g cn V e n t i l e e r i n g van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

De Ondcrgeteekcnden hebben de Eer te be-
rigten, dat de firma WURFBAIN, GERRITZEN & 
RODENHUIS is o n t b o n d e n en dat de liquidatie 
der nog loopende zaken uitsluitend aan den Heer 
B. RODENHUIS is opgedragen, ten name der firma, 
onder bijvoeging der woorden »in liquidatie." 

W U R F B A I N , GERRITZEN & RODENHUIS, 
in Liquidatie. 

In verband met bovenstaande advertentie heeft 
de Ondergeteekende de eer te berigten, dat hij 
de S toomfab r i ek v a n Z i n k w e r k e n alhier, 
met alles wat daarbij behoort, in eigendom heeft 
overgenomen, en dat de zaken door hem en voor 
zijne rekening zullen worden voortgezet onder 
de firma: 

R O D E N H U I S * O". , 
waarvan de handteekening alleen door hem zal 
worden gevoerd. 

Hij neemt tevens deze gelegenheid te baat. om 
zijne fabriek beleefdelijk bij Heeren Architecten, 
Aannemers, enz. aan te bevelen. 

Arnhem, 10 April 1808. 
B. RODENHUIS. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK V A N DE HEEREN 

D I J C H E I M I O F F en Zonen te B l e b r l c h . 
Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig

schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel yoedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N D E R P O T . 

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

te ARNHEM. 
Waterpas - , hoekmeet- cn andere ins t rumen

ten voor den WATERSTAAT, I>E GENIE, DEN AANLEO 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE 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 u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

U tgegevn te Arnhem bij D. A. THIEME.—Iloofdcorrcsjiondenten L. VAN B A K K E N ES & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 
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VENTILATIE. 

Ieder bouwkundige, tlie liefde voor zijn vak 
heeft en prijsstelt op het welslagen van zijn 
arbeid, zal zeker niet onverschillig zijn bij de 
wenken, hem door meer bevoegden gegeven, 
tc meer nog, wanneer daardoor licht verspreid 
wordt over zaken, die nog altijd met den nevel 
der onzekerheid omhuld zijn. 

Onder deze mogen wij voor den bouwmeester 
vooral begrijpen de kunst, om gebouwen cn lo
kalen goed te vcntilceren. 

Met belangstelling vonden wij dan ook , in het 
Tijdschrift voor Gezondheidsleer, jaargang IHCti, 
all. 3 , daaraan een artikel gewijd door D'. L . C. 
Lcvoir tc Delft, dat ons echter eerst dezer da
gen in handen kwam. 

Al wat over ventilatie te boek wordt gesteld, 
zal door ieder bouwkundige, die vooruit w i l , 
gelezen cn ter harte genomen worden; doch zulks 
achten wij niet alleen voldoende. 

De practijk is in sommige zaken de theorie 
vooruit of ter hulpe; wanneer nu op theoretische 
stellingen eene zaak wordt voorgestaan , die in de 
practijk blijkt niet goed tc werken, of naar een 
onvolledig theoretisch vertoog niet wel practisch 
kan worden uitgevoerd, dan dienen deze zaken 
door gedachtewisseling tot helderheid gebracht 
te worden. 

liet artikel van D'. L . gaf ons stof tot overden
king, vooral met betrekking tot de min gunstige 
opinie, die ZEd. omtrent Nederlandsehe bouw
kundigen schijnt te hebben. 

Wij hopen ZEd. in enkele opzichten hiervan 
terug te kunnen brengen, cn beginnen dus met 
hem dn verzekering te geven, dat niet alleen 
in Engeland en Amerika in tijdschriften dc lucht
zuivering besproken wordt, maai- dat ook de 
bouwkundigen van Nederland zich daarmede be
zig houden, hetwelk onder anderen blijkt uit de 
bouwkundige Bijdragen, waarin niet minder dan 
2.'i artikelen over dit onderwerp geschreven zijn. 

Het beweren van D r . L . , als zouden in ons 
land de beoefenaars van het bouwkundig vak 
niet genoegzaam wetenschappelijk voorgelicht 
zijn, vooral in natuur- en scheikunde, doet ons 
leed, vooral voor die mannen van het vak, die 
wij kennen als ijverige voorstanders van die we
tenschappen en die in hunne bijeenkomsten met 
belangstelling tie voordrachten over natuur- en 
scheikunde van desbevoegden aanhooren. 

Maar bij dc veelomvattende kennis, die dc 
architect alleen voor zijn vak direct noodig heeft, 
is het eenigszins te verschoonen , dat hij minder 
bekwaam is in het vak der scheikunde, eene 
wetenschap, die eerst in dc laatste jaren meer 
volmaakt cn meer beoefend i s , en die derhalve 
voor hen, die reeds op eenigen leeftijd gekomen 
Z'jn, in hunne jeugd minder toegankelijk was. 

Verder wil D*. L . een bewijs leveren hoe weinig 
bewustxijn de schoolbouwineesters van de eischen 
eener goede liiclitverversching hebben, door do 

omschrijving van een schoollokaal, waarin dc 
kachel in het midden geplaatst is , cn de lucht
zuivering door opwaartsche beweging plaats vindt, 
hetwelk ZEd. een tjruwel noemt. 

Daarna geeft ZEd. eene onvolledige omschrij
ving van de wijze, waarop tie afvoer beneden
waarts langs den vloer moet geschieden, met 
verdere inrichting en plaatsing van de kachel, 
ten einde de ventilatie volkomen (?) te doen 
slagen. 

Voor en aleer wij over het afgekeurde en het 
aangeprezen stelsel van den heer D r . L . onze 
zienswijze mctledeelen, willen wc vooraf aanhalen 
wat Henry Crugor Price, cc.", man, die cone recks 
van jaren belast is geweest met het verwarmen 
en vcntilceren van gebouwen, daarover zegt. 

Zijne bedenkingen tegen tic nederwaartschc 
beweging zijn : 

«Zij behoeft kunstmatige kracht en werkt niet 
zonder dwang; 

»zij brengt vuile en uitgeademde lucht, die 
moet afgevoerd cn niet meer ingeademd mag 
worden, omlaag naar de longen en wordt door 
deze weder opgenomen; 

»zij tracht eveneens eene andere natuurwet 
omver te werpen , tiaar het hoofd in dc warmste 
cn de voeten in de koudste luchtlagen zijn, en 
de ventilatie houdt op , zoodra de beweegkracht 
niet in gestadigen gang wordt gehouden , terwijl 
in de meeste tijden tics jaars de natuur, zoo 
daartoe gelegenheid i s , dc ventilatie zal te weeg 
brengen." 

Wij kunnen nog andere bevoegde schrijvers 
aanhalen , doch achten het boven vermelde voor
eerst voldoende, om onze zienswijze te recht
vaardigen. 

Op grond van deze beschouwing, hebben wij bij 
onzen scholenbouw steeds de opwaartsche lucht
zuivering toegepast, cn in eenige scholen eene 
kachel in het midden en in andere tegen den 
buitenmuur tusschen twee ramen geplaatst. 

Beide plaatsingen in verband met doelmatigen 
toevoer van versche lucht en afvoer van bedor
ven lucht, hebben goede uitkomsten opgeleverd 
en zijn in toepassing gebracht naar den omvang 
der schoollokalen en dc soort van kinderen, welke 
op die scholen wordt toegelaten. 

Voor lokalen, waar omstreeks 100 jongens uit 
den minderen stand bij elkander zijn , oordeelden 
wij tie plaatsing van de kachel beter iu het 
midden, met het oog op eeue meer aan alle zijden 
gelijkmatige verspreiding der warmte. 

De opgaande kachelpijp gaat door het plafond 
en is daarboven omsloten door eene iets wijdere 
buis tui trechter, waardoor een geregelde afvoer 
verkregen wordt van uitgeademde lucht en van 
de opstijgende dampen, die bij jongens, vooral 
bij regen, als zij niet voorzien zijn van overjas 
of regenscherm, vrij sterk zijn. 

Dat niet (o, gruwel!) alle warmte door de buis 
verloren gaat, blijkt uit de ondervinding, dat de 
lokalen van 70 tot 80 vierkante el, bij eene hoogte 

van 5 e l , door één kachel bij een zeer matig ko-
lenverbruik voldoende verwarmd worden. 

Voor eene Jongejufvrouw-school hebben we 
de kagchel tegen tien muur tusschen twee ra
men gesteld, maar ook daar (in verband met aan 
voer van niet tochtende frissche buitenlucht den 
afvoer van onzuivere lucht in opwaartsche be
weging door buizen langs den schoorsteen be
vorderd. 

D r . Levoir plaatst onvoorwaardelijk de kachel 
tegen den buitenmuur tusschen twee ramen , cn 
beweert verder, dat, hoe men de ventilatie ook 
wenscht aan te brengen, altijd cn overal de af
voer van vuile cn verbruikte lucht van onderen 
zoo dicht mogelijk bij tien vloer moet geschieden (?) 

Hoe die afvoer kan en moet geschieden, zon
der buitengewone kunstmiddelen, begrijpen wij 
niet en hebben dit uit de beschrijving van ü r . L . 
niet kunnen opmaken. 

Onze geringe natuurkundige kennis en onze 
ondervinding leeren ons, dat openingen nabij 
den grond wel koude lucht inbrengen , maar geen 
bedorven lucht afvoeren, ten ware inen tegen
over elkander staande openingen aanbrengt, die 
koude cn tocht te weeg brengen, waarbij het 
niet uit te houden is. 

Het aangeprezen middel van D'. L . om een 
aanvoer van versche lucht, buiten oin de kachel 
nog door den buitenwind te versterken door het 
plaatsen van een boeren schoorsteengek inet ver
keerd geplaatsten vleugel in verband inet een wij
den zinken koker; (eene vrije navolging van de 
linnen buizen op stoonibooten, ten einde in de 
machine-kamer frissche lucht aan te voeren) komt 
ons voor een bar middel te zijn , dat bij storm 
of stil woér een belangrijk verschil in aanvoer 
zal opleveren. 

En eindelijk komen wij aan hot kardinale punt 
met betrekking tot nederwaartschc ventilatie (vol
gens D'. L.) 

Hoe ventileert D r . L . in den zomer, wanneer 
van kachels geen sprake ka i zijn, en dan vooral 
aan eene goede ventilatie zonder tocht de meeste 
behoefte is? 

Te vergeefs zoeken wij bij ZEd. naar het af
doend middel. 

Wel worden inet korte woorden de plaatsing 
van de kachel en de afvoer der bedorven lucht 
in het midden tier lokalen, veroordeeld, zonder 
te beoordcclcn , hoe die in verband staan tot eene 
voortdurende onkostbare en doelmatige ventilatie, 
die zoowel des zomers als des winters moet dienen. 

D r . L . C. Levoir zegt bij den aanvang van 
zijn stuk: 

«Het is een vaak waargenomen verschijnsel, tlat 
de oplossing van de hoogste en moeielijkste vraag, 
stukken omtrent 's inenschen bestaan door den 
natuurlijken loop der dingen aan de minstbe-
voegden opgedragen wordt." 

Ook wij, bouwmeesters, ondervinden dit dage
lijks bewaarheid, cn zouden in navolging van D'. 
L . daarop eene nadere verklaring kunnen geven 



T 

68 69 

i! 

cn dan ook menige pikante zet kunnen doen ; 
docli wij zijn reeds lang gewoon aan het oordeel 
van liet minder in ons vak ervaren publick, en 
meenen het best met schouderophalen dergelijke 
aanmerkingen te beantwoorden, vooral daar wij 
niet kunnen eischen of zelfs wenschen, dat ieder
een kennis van oen vak zou hebben, dat zoo veel
omvattend is, cn zooveel studie van verschillende 
andere vakken vereischt, als dat hetwelk dc 
bouwmeester uitoefent. 

W i l D r . L . C. Levoir in het waarachtig belang 
van 's menschen gezondheid medewerken, hij vindt 
in de bouwmeesters van Nederland zijne bond-
genooten. 

Wij noodigen ZEd. daarom uit in eene onzer 
wintervergaderingen van het departement Rotter
dam der Maatschappij tot bevordering der bouw
kunst op tc treden, ten einde ons van zijne meer
dere kennis over ventilatie medcdecling te doen. 

Wij zullen niet alleen daarvoor dankbaar zijn , 
maar bewijzen, dat de bouwmeesters van Neder
land nog willen leeren, en wezenlijke verdien
sten op prijs weten te stellen. 

M . VAN KUKEL. 
Gemeente-Architect. 

Sehiedam, April 18C8. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— In Juni aanstaande zal door den prins van 
Wallis bet Alexandra-paleis te Londen worden 
ingewijd, dat in Max wall Hil l is aangelegd cn dat 
het kristallen palcis te Sydenham eene groote con
currentie zal aandoen. Het reusachtige van steen, 
ijzer en glas opgetrokken gebouw beeft eene lengte 
van 900 voet en eene breedte van 8G voet. In 
het midden bevindt zich een toren van 170 voet 
in diameter en die 220 voet hoog is. 

— Men zegt dat het onlangs afgebrande Her 
Majesty's Theater te Londen opnieuw zal worden 
opgebouwd. Er wordt tevens gemeld, dat de prins 
van Wallis den eersten steen zal leggen, en dat 
de kosten van opbouw •€ C5,000 zullen bedragen. 

— De spoorweg over den berg Cenis is wel 
is waar reeds vóór een halfjaar over zijne ge
heele uitgestrektheid beproefd, doch het gebrek 
aan locomotieven was oorzaak, dat hij niet voor 
het publick werd opengesteld. De welonder
richte correspondent van de 7 ïmes , te Florence, 
deelt nu mede, dat de opening in de volgende 
maand zal plaats hebben. De dag daartoe is nog 
niet bepaald. 

— Door de gevolgen van de laatste politieke 
veranderingen in Athene, zijn de beeldende kun
sten , zeer in hun nadeel, getroffen, daar zij 
met koning Otto een grooten vriend en bescher
mer verloren hebben. De tegenwoordige waardee-
ring der kunst kan op het best gekenmerkt worden 
door het feit, dat de school voor schoone kunsten 
nu in handen van militaire ingenieurs is overge
gaan : het is alzoo zeer aangenaam te kunnen 
melden, dat eenige particuliere personen zich de 
ondersteuning der kunsten, en wel de bouwkunst, 
hebben aangetrokken en zulks op eene waarlijk 
onbekrompene wijze. 

B I N N E N L A N D . 

' s -Gravenhage. Z. M. heeft den landmeter 
van de l c klasse bij het kadaster Steijaard , op 
verzoek, een eervol ontslag verleend en bevor
derd tot landmeter van de l c klasse bij het ka
daster de heer Oostingh, thans landmeter van 
de 2>' klasse. 

— Bij besluit van 25 Februari 1868, n». 120, 
beeft Z. M . , beschikkende op het verzoekschrift 
van Dr. C. M. A. Hafkenscbeid tc Hilversum cn 
A. II. Hafkenscbeid te Amsterdam, 1ID. be
williging verleend op de acte van oprichting van 
de naamlooze vennootschap Hilversumsche gas
fabriek, te vestigen tc Hilversum. 

— Er is concessie verleend voor een paarden
spoorweg van Utrecht op Zeist. 

— Wij vestigen de aandacht van belangstel
lenden op de in dit nomnicr voorkomende ad
vertentie van de afdeeling Utrecht der verceniging 
ter bevordering van Fabriek- en handwerksnijver-
hcid in Nederland, waarin belanghebbenden wordt 
kennis gegeven, dat de termijn voor dc inzending 
der ontwerpen op de prijsvraag voor arbeiderswo
ningen den 30"' Apri l a. s. verstrijkt. 

A m s t e r d a m . Naar men verneemt is dc com
missie van beoordceling, voor de prijsvragen in 
1807 uitgeschreven door de Maatschappij tot bevor

dering der Bouwkunst, samengesteld uit de heeren: 
B. dc Grcef, J. Vcrheij cn J . II. Leliman, allen 
tc Amsterdam; C. B. van der Tak tc Rotterdam 
en A. C. Blcijs te Hoorn. 

— Het gedicht van den »Zilversmidsjongen" 
is quasi uitverkocht. Een tweede (verbeterde) 
druk schijnt eerstdaags te zullen verschijnen. 
Algemeen noemt men den heer Alb. Thijm, als 
den dichter. Is dit juist , dan brengt dit hem 
een doorn tc meer aan zijn dichterkroon, cn 
maakt hij er zich volstrekt niet bemind door 
met altijd jacht te maken op hatelijkheid. Als 
zijne pers vrijheid heeft, gedichten als het bedoelde, 
te drukken , dan bejammeren wij het, dat zoo
danige daden niet strafbaar voor dc wet zijn. 
Dc verontwaardiging over het gedicht, dat de 
heer Alb. Thijm in zijne drukkerij cn onder den 
naam der kiesche lirma C. L . van Langcnhuijsen 
alhier, uitgaf, is zoo algemeen, cn zoo eenslui
dend , dat wij den dichter raden, zijn naam ge
heim te houden. Hij zou anders de kans beloo-
pen, van op andere harde wijze voor zijne «wan
staltigheden" in het openbaar tc worden ten toon 
gesteld , ofschoon het vechten «tegen de bierkaai" 
altijd een ondankbaar werk mag beeten. Wij 
vertrouwen , dat dc lezer met minachting over 
den dichter cn zelfs over den uitgever, die zulk 
een gedicht hielp verspreiden, zal spreken. Reeds 
is de heer Alb. Thijm in het openbaar gesommeerd 
over zijne ongehoorde beschuldiging en onverant-
ivoordelijkcn eerroof in den Ncdcrl. Spectator 
van 4 April I. 1. Wij zien den afloop van dit 
geding met groote belangstelling te gemoet. 

— Naar men zegt, kan weldra worden te 
gemoet gezien het indienen van een wetsontwerp 
tot wijziging van de concessie voor het Noordzee
kanaal , strekkende om dc voltooiing van dat 
werk voor dc Kanaal-maatschappij mogelijk te 
maken. Men leest hieromtrent nader in de Am-
sterdamsche Courant: 

»Maar wij vernemen heeft Z. M. dc Koning, 
«toen heden ochtend de burgemeester met de 
«leden van den gemeenteraad ter audiëntie zijn 
«ontvangen, persoonlijk medegedeeld dat, behou-
«dens de vereischtc bekrachtiging, dc zaak van 
»hct Noordzee-Kanaal geregeld is. Dc bewoordin-
»gen, waarin die medcdeeling was vervat, ge-
«tuigden op nieuw van 's Konings welbekende 
«warme belangstelling in de voor deze stad zoo 
«gewichtige zaak." 

A r n h e m . Dezer dagen ontvingen wij eenige 
getuigschriften betreffende gedane proeven met 
verwarming en ventilatie, volgens het stelsel Boycr 
en consorten te Ludwigshaven a/.R, als : van den 
stads-bouwraad Zenetti en den professor voorde 
hygiene Dr. Max von Pcttenhofcr, beiden te Mun-
chen, over de werking van drie geleverde calo-
rifêres in het nieuwe schoolgebouw in de Frauen-
strasse; beide heeren verklaren dat dit stelsel in 
alle opzichten aan de verwachting voldeed. Uit 
stelsel wordt na deze gunstige verklaringen ook 
in ons land in toepassing gebracht en wel bij 
de Westerkerk te Rotterdam, welke door den 
architect J urriaanse wordt gebouwd, en bij eene 
school te Utrecht, die, voor rekening van den 
Baron Van Boetzelaar van Dubbeldam, door den 
architect Kampei-dijk aldaar is ontworpen , terwijl 
de projecten voor eenige andere gebouwen zijn 
opgemaakt, waarvan het contract echter nog niet 
geteekend is. 

Aangaande de bovengenoemde school te Utrecht 
kunnen wij medcdeelen, dat die uit 2 verdiepin
gen bestaat en de indceling is als volgt: 

Begancn grond. Twee schoolzalen, twee corri
dors , eene kamer en twee speelzalen. 

1 c verdieping. Twee schoolzalen, twee corridors, 
eene kamer en eene kapel voor de godsdienst
oefening. 

Het geheel zal door twee verwarmingstoestellen 
verwarmd en geventileerd worden: de gecontrac
teerde warmtegraad is , bij de strengste koude , 
vastgesteld op 68" Fahrenheit voor dc kamers, 
zalen en kapel, en op 54" Fahrenheit voor de 
corridors. 

De ventilatie wordt bij dit stelsel, alleen door 
het verschil van temperatuur, zonder drijfkracht, 
verkregen. 

Dc heeren Charles Rcmy en Bicnfait, civiel-
ingenieurs te Rotterdam, zijn hier te lande de 
vertegenwoordigers van de heeren Boyer en con
sorten. 

— Aan geen der 22 ontwerpen, als antwoord 
ingezonden op do prijsvraag, uitgeschreven 
door dc commissie voor het oprichten van een 
monument te Heiligcrlcc , is dc uitgeloofde prijs 
toegekend. Wij verwijzen den lezor naar dc in 

dit blad voorkomende advertentie, waarbij de 
inzender aan het ontwerp, onder het motto; 
«dc onafhankelijkheid van Nederland" verzocht 
wordt zich bekend tc maken om over den aan
koop van dit ontwerp te onderhandelen. 

— Men verneemt dat dezer dagen te Hengelo 
eene commissie zal vergaderen met het oog op 
het overdragen der spoorweghjn Almelo- — Salz-
bergen aan de directie der Köln- Mindcncr baan. 

L e e u w a r d e n . Den 20™ dezer is eene bui
tengewone raadsvergadering gehouden, ter be
handeling der adressen van een groot aantal in
gezetenen , houdende verzoek, dat een onderzoek 
worde ingesteld naar de noodzakelijkheid der 
voorgenomen uitbreiding van het bebouwde ge
deelte dezer gemeente. A l de leden waren te
genwoordig, en, na langdurige en belangrijke 
discussion, is met 14 tegen 7 stemmen besloten, 
tot dat onderzoek niet overtegaan, maar aan de 
uitbreiding verder uitvoering te geven. De ver
gadering werd door een talrijk publiek bijgewoond. 

Zut fen . Onze stad ontwaakt weder tot bouw
en kooplust. Aan nieuwe en oude ingezetenen 
zijn drie goede huizen op de Hout- cn Zaadmarkt 
en één aan de IJselkadc in eigendom overgegaan. 
Het zoo lang aan deze kade onbebouwd gebleven 
vak prijkt thans met 3 sierlijke woningen. Aan 
de Marschpoortstraat is er 1 in aanbouw en aan 
den straatweg naar het station worden 4 kapitale 
huizen gezet, welke een fraai begin vormen van 
de Nieuwe IJselstraat. Buitendien is men bezig 
aan het bouwen der schoone Buitcn-Societeit in 
het Slingerboschje, en zal dc heer Mr. Zegers 
Veeckens eene villa bouwen op zijn buitengoed 
Schoonzicht in de II. ven 

— W a a r d e n b u r g , 1 (j Apri l . Naar men ver
neemt zal de staatsspoorweg van Utrecht tot hier 
in de maand Juli eerstkomende iu exploitatie ge
bracht worden. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST 

AFDEELING AMSTERDAM. 

In de vergadering den 17 April j . 1. gehouden, 
werd dc aan dc Ambachtschool toegestane gift 
van /"50— bekrachtigd. Vervolgens werd op 
voorstel van den voorzitter, dc heeren Jb. Olie Hzn., 
G. F. Laarman en N . Redeker Bisdom in commissie 
benoemd, om dc afdeeling in dc aanstaande al
gemeene bijeenkomst van de maatschappij te 
vertegenwoordigen, welke heeren zich deze be
noeming lieten welgevallen. 

Hierna werd het woord gegeven aan den heer 
J. A . Alberdingk Thijm, die heuschelijk aan dc 
uitnoodiging van het bestuur gehoor had gege
ven om eene spreekbeurt te vervullen, en de 
navolgende stellingen wenschte te verdedigen: 

1". Te recht zegt Viollet-le-Duc : «Toutc forme, 
qui n'est pas indignéc par la structure, doit ètre 
repoussée." 

2°. Behoudens weinige uitzonderingen, drijven 
al de gebouwen, die in de laatste 40 jaren Inci
ter stede gezet zijn , den spot met dezen regel. 

3". Het wanstaltige dezer gebouwen komt 
voort uit het verkeerd begrip, dat zich de werk
meesters gevormd hebben van zeker algemeen 
en volkomen redelijk verschijnsel in de schoon-
heids-wacreld. 

Met veel talent ontwikkelde dc heer Thijm 
zyne denkbeelden. Hij besprak de verschillende 
kunstrichtingen die in het verloop der eeuwen waren 
ontstaan. De kunst, zcide hij, put hare schoonheids-
vormen uit de natuur en de onjuiste opvatting 
daarvan moet noodwendig leiden tot de vele mis
passen in de practijk. Vervolgens gaf hij eene 
geschiedenis van dc wording en de ontwikkeling 
der bouwkunst cn wees hij op dc verkeerde toe
passing van verschillende bouwelementen. 

De beschuldiging hem meermalen gedaan, als 
zou hij dc houwkunst tot dc middeleeuwen torug 
willen brengen, wierp hij van zich af. Integendeel, 
dc 19' eeuw was hem,lief, en dat dc meerdere 
ontwikkeling van den tegenwoordigen tijd andere 
eischen stelde, dit wilde hij gaarne bekennen. 
Behalve de betere wijze van verlichting, van 
verwarming, van luclitverversching als anderszins, 
heeft vooral de ijzerindustric nieuwe bouwvormen 
in het leven geroepen. Maar hij wenschte, dat 
men de grooto mannen bestudeert, die bestaan 
hebben. 

Ten slotte noodigde hij de aanwezigen ui t , oin 
hunne bedenkingen tegen het door hem gespro
kene ter tafel te brengen. 

Door de heeren J. Gosschalk, P. J. II. Cuypcrs 
en 1. II. Leliman werd den beer Thijm op vel

schillende punten bestreden, die daarna een cn 
ander ter zijner verdediging in het midden bracht. 
Wegens bet vergevorderde uur moest echter het 
debat, hoe belangrijk ook, worden gestaakt, cn 
nadat de voorzitter den begaafden spreker had 
dank gezegd voor het gesprokene, waarin de 
aanwezigen met een algemeen applaus instemden , 
werd deze bijeenkomst, de laatste in dit seizoen, 
gesloten. 

AFDEELING ROTTERDAM. 
In de vergadering van 17 April 1808 werden 

dc notulen der vorige vergadering onveranderd 
goedgekeurd. 

Naar aanleiding van een ingekomen brief van 
het bestuur der alhier op te richten ambachts
school, waarin de medewerking der afdeeling tot 
stichting en instandhouding dier school wordt 
ingeroepen, enz., wordt door den voorzitter mede
gedeeld, dat het bestuur der afdeeling, aan deze 
uitnoodiging gaarne gevolg gevende, als slotsom 
zijner overwegingen, voorstelt om door eene gift 
van ƒ200,— cn eene jaarlijkschc bijdrage van 
ƒ 5 0 , — van dc belangstelling der afdeeling voor 
de ambachtsschool te doen blijken. Het voorstel 
van een l i d , om de gift van ƒ200 ,— te verdub-
helen en alzoo op f400,— te brengen, vond alge-
nicenen bijval en werd bij acclamatie aangenomen. 

Door een l i d , tevens lid der commissie tot 
herziening van de bouwverordening werd voor
lezing gedaan van nader ingekomen gemotiveerde 
voorstellen tot wijziging dier verordening, het
welk aanleiding gaf tot discussie, en werden door 
een ander lid meerdere wijzigingen voorgesteld, 
welke evenals de vorige in het te dier zake dooi
de commissie uit te brengen rapport zullen wor
den opgenomen. 

Het plaatwerk : Egypt et Nubia, from drawings 
made on the spot by David Roberts, H. A. cnz., 
werd door een lid welwillend ter bezichtiging 
aangeboden en door uitvoerige toelichtingen ver
klaard . 

De vraag der maatschappij: Is in de laatste 
jaren het ambacht van verver of huisschilder 
vooruitgegaan, en in welk opzicht? werd door 
een lid schriftelijk beantwoord. Dit stuk za l , tot 
plaatsing in dc bouwkundige bijdragen, aan het 
hoofdbestuur worden opgezondon. 

Ten gevolge van het vergevorderde uur werd dc 
behandeling van verschillende zaken tot eene 
volgende vergadering uitgesteld. 

Ten slotte werd eene van Duitsche cement ver
vaardigde console, alsmede een liltrcer-toestel van 
nieuwe vinding, ter bezichtiging gesteld. 

Varia. 
D e h a n g b r u g te K i e u w . Onder dc belang

rijke voorwerpen, die bij den brand in het kristal
len paleis te Sydenham, in den afgeloopen winter, 
zijn verloren gegaan, bekleedt het model dei-
hangbrug tc Kieuw, in Rusland, over den Dnieper 
ongetwijfeld een eerste plaats. De brug waarvan 
voornoemd model is gemaakt, werd gebouwd naar 
hot ontwerp van den Engelschen Ingenieur Big-
nolcs, en gelegd over het smalste gedeelte van 
den stroom; zij bedraagt echter nog ongeveer 
een halve mijl lengte. 

De diepte der rivier daar ter plaatse is 40 voet 
des zomers cn 60 voet 's winters, wanneer zij ten 
gevolge van het smelten van ontzettende sneeuwmas
sa's, immer buiten hare oevers treedt. Belangrijke 
bezwaren die bij ccn eventuelen bouw moesten 
worden overwonnen, waren èn de gedurige ver
andering of verplaatsing van den stroom, veroor
zaakt door den geheel uit zand bestaanden bodem, 
cn de ijsgang vergezeld van hoogen rivierstand, die 
eene hevigheid bereiken, waarvan men in het meer 
westelijk Europa nauwelijks een denkbeeld heeft; 
omstandigheden die dus al aanstonds bij het maken 
van het ontwerp in aanmerking kwamen, die een 
zoo klein mogelijk getal pijlers in het rivierbed 
wcnschelijk maakten, en dus als van zelve het 
stelsel van een hangbrug aangaven. Dc Russische 
Rcgcering was tegen het gebruik der bekende 
rfroni/ijzercn kabels of kettingen, en verkoos ge-
s»icerfijzeren, uit lange platte schalmen bestaande, 
geheel naar 't systeem der bekende bruggen van 
Stephenson, over den straat van Mcnai cn den 
Conway. Trouwens voornoemde bruggen hebben 
slechts ééne iniddcr-opening, terwijl de brug te. 
Kieuw, een middendoorvaart beeft van 440 voet, 
'net twee zijopeningen ieder van 255 voet wijdte ; 
bovendien heeft ze nog een doorvaart van 50 voet 
breedte, waarover ccn draaiend gedeelte, voor 
boomvaart etc. bestemd. De brug bestaat alzoo, 
"'t: 5 stroompijlers waarover de kettingen loopen; 

benevens nen linker en regter landhoofd, waarvan 
het laatste door zijn omvang als 'twarc een eiland 
van muurwerken vormt, wat noodig was, omdat 
zich daarachter de voornoemde 50 voet wijde 
opening bevindt, hetgeen aan die zijde nog een 
landhoofd vereischtc. De brug is geheel breed 
53 voet, waarvan 35 voet op de pijlers rusten; 
dc overige 18 voet, als verhoogde voetpaden ge
maakt, reiken dus over dc pijlers heen en wor
den onderschraagd door consoles die tegen dc pij
lers ziju bevestigd; de paden voor voetgangers 
zijn dus van dc passage voor rijtuigen afge
scheiden. 

De brug hangt aan vier kettingen, twee aan 
iederen kant; dc schalmen bestaan uit leden 
lang 12 voet; 8 leden naast elkaar maken de 
breedte van ééne ketting uit; de geheele lengte 
der vier kettingen Indoopt ongeveer 2 Eng. mij
len ; het gezamentlijk gewicht bedraagt 4% cen
tenaar. — Hot totaal gewicht van het ijzer 
waaruit de brug is samengesteld , met inbegrip 
der gebezigde niachinerien, is 70.000 centenaars. 
A l het ijzer, geleverd door twee Engelsche fa
briekanten , vorderde tot transport 21 schepen, 
die het te Odessa aanvoerde, vanwaar het over 
moer dan 100 mijlen, met karren, door ossen 
getrokken , langs bijna geheel ongebaande wegen, 
verder naar Kicw moest worden overgebracht. 
Bij den bouw zijn 0 stoommachines gebruikt, 
waaronder twee vaste werktuigen ieder van 50 
prd. k r . , en 7 locomobiles van 4 tot 8 prd. kr. 
groot; ze dienen tot het indrijven van palen, 
en hijschen der materialen. Er zijn, uitsluitend 
voor het werk, geheele beddingen steen en gra
niet geëxploiteerd, op meer dan 100 mijlen af
stand van de plaat» der brug verwijderd, terwijl 
het transport per as langs de meest ontoegankelijke 
terreinen plaats vond. Behalve een eigen cement
fabriek bij de brug opgericht, verrees er aan 
de zijde van Kiew, als 't ware eene geheele ko
lonie van arbeiderswoningen, met een verple
ging» systeem naar de behoefte ingericht. Om 
tijdelijk* dienst te doen moest er eene hulp
brug over de rivier worden gelegd, voorzien 
van een passage voor den spoorweg, een samen
stel dat op zich zelf een kolossaal werk vormde. 
De bouw van de brug is begonnen in April 1848; 
de eerste steen werd gelegd op 9 September 
daaraanvolgende, en de opening voor 't verkeer 
vond plaats 5 jaar later, op den 9 u« n September 
1853, na een voorafgaande proef belasting met 
een gewicht gelijk aan den druk van 50,000 
man infanterie; de gezamenlijke kosten bedra
gen 432,000 pond sterling of bijna 5% millioen 
gulden. 

Het verbrande model te Sydenham, was ver
vaardigd door Jabez James op '/,„ der ware 
grootte, cn hoogst nauwkeurig tot in ieder samen
stellend deeltje gedetailleerd. Een copie van dat 
model is voorhanden in het Keizerlijke Museum 
tc Petersburg. 

Overgenomen ui t : Preslauer gewerbe blatt, 
Dec. 18G7, cn Polytechnischcs Journal, Jan. 1808. 

K . te A . 

Correspondentie. 
Aan A. te Z. Aan uw verzoek wordt voldaan. 
Aan J. te K. Uw brief is ontvangen cn het 

antwoord zal ten spoedigste volgen. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 
Haan-lag, 21 Apr i l . 

Haunt ril lil , ten 10 ure, in het Hotel dc Hazewind: 
liet eenjarig onderhond van dc kazerncgebouwen cnz. 

Waarden, ten 11 ure, iu het Hof van Holland: het 
eenjarig onderhoud van dc kazeruegebouweu enz. under het 
beheer der genie aldaar. 

belden, ten 12 ure, op het raadhuis: het verrichten van 
onderscheidene werkzaamheden aau ile Karncuiclksbrug. 

Dinsdag, 28 Apri l . 
Hasselt, ten 11 ure, iu het logement dc Hcrdcriu: 

eene belangrijke herstelling aau dc parochiekerk, toren cu 
pastorie der Roomsch-katholickcu aldaar. 

'• Hage, ten 11 ure, aau het hoofdbureau der Maat
schappij tot exploitatie van staatsspoorwegen: het verbrecden 
van ueu spoorwegdam, het makeu van ecue bestrating cu 
het leggen van ccn zijspoor voor dc halte Heleuavccn, ten 
behoeve van den spoorweg van Maastricht naar Breda. 

(Jeertruidenberg, teu 12 ure, bij itcu rentmeester van 
het Krooii-üomciu: het verplaatsen der Anna Paulowna 
hoeve eu verdere getimmerten, staande op deu polder Mid-
delstcn Kievitswoard onder Werkendam. 

Lelden , teu 12'., ure, iu het Hotel de Zou: het ceu
jarig ouderhoud vau dc kazcriicgcbouwcu, euz. tc Lcideu, 
onder het beheer der genie tc 's Hage. 

Woensdag , 22) Apri l . 
(•rave, teu 10 ure, iu het logement deu Ecuhooru: het 

eenjarig onderhoud der werkcu cn het ceujarfe ouderhoud 
der kazcrucgebouweu euz. 

Amersfoort , ten 11 ure, iu het Wapen van Utrecht i 
lo . het eenjarig onderliuud van dc kazcrucgebouweu cnz. tc 
Amersfoort; 2o. het eenjarig onderhoud van de werken op 
dc legerplaats bij Milligcu : heide ouder het beheer der genie 
te Amersfoort. 

Venlo, ten 11 ure, iu het knffïjhuis bij F. Muyscrs: 
het eenjarig ouderhoud der kazcrucgcliouwcu euz. 

Delfshnven, ten 1',, ure, teu raadhuize: het leggen 
vau riolen, enz. 

lianderdag, SO April . 
Weesp, ten 11 ure, in het logement dc Roskam: lo. het 

éénjarig onderhoud der werken te Muiden en tc Weesp: 
2o. het éénjarig ouderhoud der werken in de forten en re
doutes; So. eene vcrwiug van werken iu dc forten cu redou
tes ; alle ouder het beheer der genie tc Weesp. 

fteertruldenberg, ten 11 ure, in het Hotel dc Paris: 
het eenjarig onderhoud vau de kazcrucgebouweu enz., ouder 
het beheer der gcuie aldaar. 

Amsterdam, ten 11 ure, in het kolnjhuis het Vosje: 
1. Het eenjarig onderhoud van de kazeruegebouweu enz.; 
2. Idem van de metsel- cu binnenwerken cu 3. Idem vau 
dc aardewerken cu zeeweringen, alles ouder het beheer der 
genie te Amsterdam. 

Roermond, ten 11 ure, iu het stationskoffijliuis: het 
eenjarig onderhoud der kazeruegebouweu enz. cu ecue vcr
wiug van de werkcu aldaar. 

Brlcl le , ten 11 ure, in het logement vau Hnrtteurotli : 
het ceujarig onderhoud van de aardewerken, de metsel- en 
timmerwerken, dc kozerncgebouweu enz. 

's llage, ten 12 ure, aau het ministerie van binnenl. 
zaken: het maken, leveren eu opstellen vau negen draai
schijven , van 5.35 middellijn. 

's llage , ten 12 ure, aan het ministerie van biuneul. 
zaken: het inkepen, vlakken en kreosotccreu tc Dordrecht, 
van 10G.000 dwarsliggers en dc leveriug van 1,500,000 Ned. 
nonden krcoaoot-olic, in twee perceelen. 

Vrijdag. 1 Mei. 
Z e v e n h u i z e n , teu 10 ure, iu liet Hof van Holland: 

het driejarig onderhoud van dc ten dienste vau deu Zuid-
plaspolder in Schieland bestaande dertig wiudmoleus, twee 
stoominolcus, sluizen, bruggen cn verdere getimmerten, 
ingaande 1 Mei 1868 eii eindigende 30 April 1871, in li 
perceelen. 

Arnhem, teu 12 ure, aau het prov. bestuur: de uor-
malisering van deu regtcroever boven eu bij de bruggen 
over dc rivier deu IJsscl te Zutfen. 

Zaterdag, 2 Mei. 
Maassluis, teu 12 ure, ten raadhuize: het uitdicpeu 

van dc havenkom in die geinccutc. 
Maandag -1 Mei. 

(•eertruldenberg, teu 11 ure, in het koflijliuis dc 
Slcutel van Holland: het eenjarig onderhoud vau dc werken 
ouder het behser der genie ahluar. 

Kroningen , ten 11 ure, iu het huis de Beurt: lo. het 
éénjarig onderhoud der werkcu; 2o. het éénjarig ouderhoud 
vau de kazerncgebouwen enz.; eu 3o. eene vcrwiug van de 
kazeruegebouweu euz.; alle onder het beheer der genie te 
Groningen. 

'silage, ten l l 1 / , ure, aan het prov. bestuur: het weg
ruimen van een wrak iu het Goereesche zeegat 

's l lage , teu 11' ure, aan het prov. bestuur: de af-
sluitiug vau het Nuordcrdiep en de uitvocriug vau eenige 
werken in verband daarmede, ouder dc gemeente Dubbel
dam, behoorende tot de werken der Merwedc en Killen iu 
de provincie Zuid-Holland. 

's Hage , ten l l ' / i l l l v ' 1 1 1 1 1 1 het prov. bestuur: het uit
diepen van ecu gedeelte van het kanaal door Voorue, iu dc 
prov. Z.-Holland. 

Amsterdam, ten 12 ure, op het raadhuis; het houwen 
van eene openbare burgerschool (2c klasse) voor meisjes, 
met wouiug voor de Hoofdonderwijzeres, op het terrein vóór 
het Paleis voor Volksvlijt, met de levering van alle daartoe 
noodige materialen. 

Dinsdag, S Mei. 
Kloosterburen (prov. Kroningen) aau dc pastorie: 

het bouwcu eener nieuwe K. C. kerk. 
OlsterwUk , ten 11 ure, ten raadhuize: het bouwen 

van eeu schoollokaal cu ondcrwyzerswouiug. 
Woensdag, s Mei. 

Arnhem, ten 12 ure, teu raadhuize: lo. het timiucrcu 
van eeu brugschip voor de schipbrug te Westervoort; 2o. 
het maken van een riool met zinkputten iu het Kusebius-
plcin; 3o. het verdekken vnn eeu gedeelte vnu het zinkeudak 
vau het gebouw Musis Sacrum. 

Donderdag , 7 Mei. 
'H llage . teu 12 ure, aau het min. van binnenl. zakcu: 

het makeu van de kuustwerkeu, den bovenbouw , de afslui
tingen der overwegcu, en eeuige andere werkeu voor den 
spoorweg v»u Mcppcl uaar Groningen. 

Donderdag, 14 Mei. 
's Hage, ten 12 ure, aau het ministerie vau binnenl. 

zaken: het leveren van vierkant beslagen eikenhout, teu 
dienste van wissels cn van eikenhouteu dwarsliggers ten 
behoeve van de Staatsspoorwegen, iu twee perceeleu. 

Woensdag, 20 Mei. 
's Hage , ten 12 ure, aau het uiiuisterie van biuncnl. 

zaken: de levering van spoorstaven met eindverbindingen cn 
houtschroevcu, voor de werkplaatsen te Tilburg en te Zwolle. 

Drempt , door kerkvoogdeu en uotabeleu van de lier-
vonnde gemeente: het herbouwen van de kerk der hervormde 
gemeente te Drempt met nieuwe predikstoel cu verder ameu
blement , benevens eenige herstellingswerken aan het pastorij-
gebouw. 

Donderdag, 2 Ju l i . 
'sllage, teu 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zaken: het maken eu stellen vau den metalen bovenbouw 
voor de brug over de Maas by Crcvecoeur. 

Afloop van aanbestedingen. 
Dordrecht, IS Apr i l : het maken van ecu gebouw met 

bybehooreu tot plaatsing vau een stoomwerktuig ter verster
king van het bovengcmaal van den Nedcrwaard. Miuste 
inschrijvers dc heeren L . J. van den Steenhovcn , te Dord
recht en W. Hardcnbol tc Lckkerkerk , voor ƒ 54,782. 

l i e I f t , IS Apr i l : de vervanging van dc oude houten rol-
brug over deu Wentsiugcl, naby het spoorwegstation, door 
eene dubbel basculereudo ijzeren brug op stecucn landhoofden 
Aangenomen door den heer H . A. Duüels, alhier, voor 
f 12 3D0. 

Deventer, 1* Apr i l : het bouwen van de hoogere bur
gerschool. Minste inschrijver dc heer G. Beltman , alhier, 
voor ƒ 55,900. 

'• Hage , la> Apri l : het kepeu, vlakken cn kreosoteren 
vau «8,000 gresuen dwarsliggers, cu het leveren vau 1,250,000 
Ned. poudcu kreosootolio iu twee perceeleu, voor elk der 
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Perceelen afzonderlijk, cn voor het geheele werk in massa. 
Daarvoor warcu twaalf billettcn van inschrijving ingekomen, 
en waren dc minste inschrijvingen voor perceel n°. 1 die vau 
den heer H . Tiggclaar, te Harliugen , voor ƒ 12,000, voor 
perceel n°. 2 dc heeren P. R. van der Made cn C. K i p , tc 
Dordrecht, voor ƒ53,600, cn van de massa dezelfde laatst-

genoemde heeren voor ƒ 67,600. Daarna werd aanbesteed: 
ct vervaardigen en leveren vnu 50 tangbewegingen; dBiirvoor 

waren 6 billettcn van inschrijving ingekomen, cu was de 
minste inschrijving die van dc heeren L. J . Kntlioven en C°. 
tc dezer stede, voor 0518. Ten slotte werd aanbesteed: het 
makeu vau eene dubbele brugwnchterswoning cn eenige 
verdere werken, op of uabij het station te Utrecht en langs 
deu spoorweg tusschen Utrecht cu den Noorder Lekdijk; 
daarvoor warcu 7 billettcn van inschrijving ingekomen, cn 
was de minste inschrijving die vnu den heer R. V. J . Ver
haar, te Leidcu, voor ƒ10,246. 

Arnhem, IJ Apr i l : het herstellen , begrinden, opmaken 
eu tot 31 December 1868 onderhouden van dc Drcuincl-
Bche straat, de Vorensche cn Heerenwaardeusche dnmincu, 
behoorende tot de werken van de rivier dc Waal. Minste 
inschrijver den heer II. Hendriks, te Dreumcl, voor ƒ 1000. 

's llertegenhasrh, IJ Apr i l : het verbouwen van het 
rijks-telegraafkantoor. Aangenomen door den lieer k. Suijliug 
alhier, voor ƒ 1940. 

Eist, IS April : het verhoogen en verzwaren vau ecu ge
deelte Rijnbaudiik onder Huissen. Aangenomen door W. M . 
Nyencs, te Arnhem, voor ƒ10,000. 

• llage, SO Aprilt het doen vnu eeuige herstellingen 
aan bruggen, binnen dc gemeeute; daarvoor waren slechts 
2 billettcn van inschrijving ingckuincn en was dc minste 
insi'hrijviug die vnu den heer C. dc Groot, tc dezer stede, 
voor ƒ 2 4 3 7 ; tie andere inschrijving bedroeg ƒ8549. 

's llage, SO A p r i l : het afbreken van eene brug ra het 
maken van een ijzeren hek op stccuvoet hij dc Oranje ka
zerne, alhier. Dit werk, bij opbod aanbesteed, werd inge
zet voor ƒ 1800 met opbod vnu ƒ' 10, en gemijnd door den 
heer van der Kamp, te dezer stede, voor ƒ 2070. 

Kralingrn , St Apr i l : de daarstelliug van ecu stoom
werktuig voor een stoomgemaal. Aangenomen door den 
heer Hartogh Hcijs , tc Delft, voor ƒ 12,800. Het maken 
van eene machine en kctelgcbouw, enz. Dc minste tier 
vijftien inschrijvers was dc heer W. F. O. Schaap, te Delft, 
voor ƒ 16,380; de hoogste was de heer J. A . vnu der Stra
ten, tc Rcrgambaeht, voor ƒ 20,500. 

A d v e r t e n t i ë n . 

O P E N B A R E A A N B E S T E D I N G . 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OIR GE
MEENTE AMSTERDAM zullen op Maandag den 
4 Mei 18G8, des middags ten 12 ure, op het 
Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrij
ving doen aanbesteden: 

H e t B o a w e n v a n eene O P E N B A R E 
B U R G E R S C H O O L (2e klasse) v o o r 
M E I S J E S , m e t W o n i n g v o o r de Hoofd 
onderwijzeres , op he t t e r r e i n v ó ó r het 
P a l e i s v o o r V o l k s v l i j t , me t de 
l e v e r i n g v a n a l le daar toe noodige m a 
t e r i a l en . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn te ver
krijgen ter Drukkerij tier gemeente, en liggen 
voorts ter lezing in een der lokalen van de Se
cretarie (afdeeling P u b l i e k e W e r k e n ) op het 
Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan den Timinertuin der Gemeente, op het bu
reau van den Heer Architect B. DE GREEF Jz., 
des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

AMSTERDAM , Burgemeester en 
20 April 1808. Wethouders voornoemd, 

P O C K . 
De Secretaris, 

C . E . V A I L L A N T . 

A A N B E S T E D I N G 
KERKVOOGDEN EN NOTADELEN VAN DE HER

VORMDE GEMEENTE TE D R E M P T , zullen op 
Woensdag 20 Mei 1808, bij inschrijving cn on
der nadere goedkeuring aanbesteden : 

H e t H e r b o u w e n v a n de K E R K der 
H e r v o r m d e Gemeen t e te D r e m p t 
m e t N i e u w e P r e d i k s t o e l e n ve rde r 
A m e u b l e m e n t , benevens eenige H e r 
s t e l l i n g s w e r k e n a a n het Pastor i j -ge
b o u w . 

Bestekken cn de daarbij behoorende Algemeene 
Voorwaarden zullen van af den 30 8 l l ;" April tc 
verkrijgen zijn bij den Doekhandclaar A . 11. VAN 
DER HOEVE JR. tc Docsborgh, tegen betaling van 
f i.— cn 40 cents. Doortrekken der TEEKENIN
GEN , mits tijdig genoeg aangevraagd , zijn te be
komen tegen betaling van f 10.— per stel bij 

Architekt G. F . MOELE BERGVELD te Does-
'•«usf > door w ' o n verdere inlichtingen zullen 

*t^nfl |n gegeven, even als door den President 
,Kerk\»ogd te Drempt. 

A A N B E S T E D I N G . 
DE BURGEMEESTER DER GEMEENTE ARNHEM, 

zal Woensdag 0 Mei 's middags 12 ure, in het 
openbaar ten Raadhuize aanbesteden het navol
gende als: 

lo . H e t T I M M E R E N v a n een B R U G -
S C H I P v o o r d e S c h i p b r u g te W e s t e r v o o r t . 

2o. H e t M A K E N v a n een R I O O L met 
Z I N K P U T T E N i n het E u s e b i u s p l e i n 

3o. H e t V E R D E K K E N v a n een ge
deelte v a n het Z I N K E N D A K v a n het 
gebouw M u s i s S a c r u m . 

Ilestekkon tegen betaling ter Secretarie verkrijg
baar. 

De Ondergeteekenden hebben dc Eer tc be-
rigten, dat tie firma WURFBAIN, GERRITZEN & 
RODENHUIS i s on tbonden en dat tie lii|iiiilatie 
der nog loopende zaken uitsluitend aan den lieer 
D. RODENHUIS is opgedragen, ten name tier firma, 
onder bijvoeging der woorden tin liquidatie." 

W U R F H A I N , GERRITZEN & RODENHUIS, 
iu Liquidatie. 

In vciband met bovenstaande advertentie heelt 
de Ondergeteekende dc eer te bcrigten , dat hij 
de S toomfabr i ek v a n Z i n k w e r k e n alhier, 
met alles wat daarbij behoort , in eigendom heeft 
overgenomen, en dat de zaken door hem en voor 
zijne rekening zullen worden voortgezet onder 
de firma: 

R O D E N H U I S & C". , 
waarvan de handteckening alleen door hem zal 
worden gevoerd. 

Hij neemt tevens deze gelegenheid te baat, om 
zijne fabriek beleefdelijk bij Heeren Architecten , 
Aannemers, enz. aan te bevelen. 

Arnhem. 10 April 1808. 
B. RODENHUIS. 

V e r e e n i g i n g t e r b e v o r d e r i n g v a n 

F a b r i e k - e n H a n d w e r k s n i j v e r h e i d 

i n N e d e r l a n d , 
A F D E E L I N G U T R E C H T . 

PRIJSVRAAG VOOR ARBEIDERSWONINGEN. 
Belanghebbenden worden herinnerd tlat de Ier-

mijn van inzending 30 April verstrijkt cn hunne 
ontwerpen uiterlijk dien dag franco bij den Se-
• etaris moeten bezorgd wezen. 

De Secretaris der Afdeeling Utrecht, 
E. F. GEORGES. 

De COMMISSIE voor 
't op r ig t en van een 
M O N U M E N T te 

HEILIGERLEE. 
Gezien tic t w e e e n t w i n t i g ontwerpen, voor 

zoodanig monument ingezonden. 
Overwegende, dat daaronder zijn t w e e , waarbij 

bestek en begrooting beide ontbreken ; negen , 
waarbij, óf a l l e en eene meer of min volledige 
begrooting van kosten , óf a l l e en een ontwerp 
van bestek is gevoegd ; v i j f , waarvan de begroo
ting der kosten de vastgestelde som van f 7000 
te boven gaat, cn zes ontwerpen, tlic voldoen 
aan dc voorwaarden , in de advertentie der Com
missie vermeld. 

Overwegende, dat de laatstgenoemde zes ont
werpen dus alleen ter mededinging in aanmer
king kunnen komen, en tevens tlat tie Commissie, 
na zich door deskundigen te hebben doen voor
lichten , van oordcel i s , tlat geen dezer ontwer
pen, hoewel meer of minder kunstwaarde be
zittende, aan het beoogde doel beantwoordt. 

Overwegende, dat onder de ontwerpen, die 
van de mededinging moeten worden uitgesloten , 
é é n i s , ingezonden onder het motto: »dc onaf
hankelijkheid van Nederland," dat, volgens het 
eenparig oordcel der Commissie cn der in dezen 
geraadpleegde deskundigen, in kunstwaarde verre 
boven de andere ontwerpen moet worden gesteld. 

Overwegende, dat dit ontwerp , indien het in 
de termen der mededinging viel, allezins tie be
kroning zou zijn waardig gekeurd, tiaar het, ook 
zonder eenig opschrift, geheel uitdrukt liet denk
beeld van de behaalde overwinning cn het sneu
velen van Graaf ADOLF VAN NASSAU voor de 
belangen van Nederland, terwijl tevens hulde 
moet worden gebracht aan de zorg en de volle
digheid , waarmede het is bewerkt. 

Overwegende, dat tic Commissie derhalve prijs 
er op stelt, om in 't bezit van dat ontwerp tc 
geraken : 

honden op 

.lonkh. 

Heeft besloten, gelijk zij besluil bij dezen: 
1". om dc aangevoerde redenen geen tier in

gezonden ontwerpen tc bekronen ; 
2". om niet den inzender van liet ontwerp, 

geteekend met liet motto: tde onafhankelijkheid 
van Nederland" te onderhandelen over den aan
koop cr van. 

Aldus gedaan cn besloten te Winschoten in 
de vergadering van de genoemde Commissie, ge-

den 14 April 1808. 
Dc Commissie voornoemd: 

J. D. I.EWE QUINTUS, Voorz. 
J. S. G. KONING, Vice-Voorz. 
l i . IIAITZEMA VltTOR. 
II. 110UMAN, Secretaris. 
A. .1. UK SITTER, Penniiigni. 

Mr. H. A. ENOELKENS. 
Dr. L . DIKEMA. 

l i . FOLKEIiS. 
0. A. HEIKOOP. 

Mr. E. SANDBRINK. 
U. P. GOUDSCHAAL. 
P. PENON. 

Naar aanleiding van bovenstaand besluit, noo-
tligt de Commissie den inzender van het ont
werp, onder hot motto: mie onafhankelijkheid 
van Nederland" uit, om tien Voorzitter der Com
missie te machtigen, het bij zijn ontwerp ge
voegde naambriefje te openen , ten einde met 
zijn naam bekend te worden cn met hein over 
den aankoop van meergenoemd ontwerp in nadere 
onderhandeling te kunnen treden ; terwijl aan de 
inzenders tier andere ontwerpen, onder dankbe
tuiging voor de betoonde belangstelling, wordt 
kennis gegeven, dat zij, door opgave van het 
motto, hunne ingezonden ontwerpen kunnen te
rug ontvangen bij den Voorzitter tier Commissie 
te Groningen. 

Uil naam der Commissie: 
Jonkh. Mr. J . D . L E W E Q U I N T U S , Voorz. 

H . B O U M A N , Secretaris. 

.Mr. 
M i . 
M r . 

M r . 

CHARLES REIIY it BIENFAIT. 
WESTERIIAVEN, Wijk 15 , N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren P l a n n e n en Begroo t ingen voor de 
V e r w a r m i n g en V e n t i l e e r i n g van gebouwen 
en makeu reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK V A N DE HEEREN 

•11.14 It K i t HOI t en Zonen te H i r l u i . l i . 
Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig

schriften, waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zantl kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij tic bewerking ook veel goedkooper, 
cn is steeds verkrijgbaar bij den Hoold-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N D E R P O T . 

Stoomfabrljk van Draadnagels 
te A R N H E M . 

Orders op dit artikel, in afmetingen van tot 
5'/, Rijnlandsche duimen lengte, uit taai Duitsch 
ijzerdraad met verzonkenc schroef of platkoppen , 
worden niet spoed uitgevoerd. — Prijscouranten 
en monsters worden op fi anco aanvrage gegeven eu 
aan fabrikanten, winkeliers en aannemers voortleelig 
rabat aangeboden. Recommandeert zich tevens in 
het leveren of veranderen van B r a n d s p u i t e n , 
P o m p e n cn daarbij behoorendc bcnooiligdhedcn. 

J . H . P O T H M A N N . 

T e A M S T E R D A M 
zal ten spoedigste worden uitgerust naar 

BATAVIA en SOEBABAI.IA, 
Het in de passagiersvaart uitnemend bekende 

snelzeilend Nederlandsen Clippcrfregatschip 

INDIA-PACKET (1000 tons) 
gevoerd door Kapitein G. DIEPERING. 

Genoemde bodem beveelt zich aan door zijne 
ruime cn gemakkelijke inrigtingen cn vlugge 
reizen. 

Atlres bij de Reedcrs KUINDERS & O . , Hee
rengracht X . 403, cn dc Kargatloors Wed. JAN 
V A N WEZEL & Zn., Kalkmarkt U. 191, Amsterdam. 

-evn te Arnhem bij D. A . THIEME.—Hoofdcorrespondenten L- V A N BAKKENES & 0». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 

Derde jaargang, ff0.18. 

Verschijnt geregeld iederen Zaterdag bij 
It. A. THIEME te Arnhem. 

Prijs per .1 aundes franco p. p. ƒ 1.65. 

2 Mei 1868. 

Mm abonnci'M itch t«*r een jaargang. 
Adtrrr>n|iPD kiisirn f -.2» [ergftineu rn/el 

CD ƒ - .{ • ! mar zegel en ren V'. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, INGENIEÏÏRS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 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 V. W . V A T V G K T C T M T J T J G r ? : . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURGII, C. J. VAN DOORN, D. GR0THE, J . II. LELIMAN, H. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EYSINGA, II. P. VOGEL. 

BRUG OVER DE MISSISSIPPI. 
Dc brug over de Mississippi bij St. Louis is 

een der belangrijkste bouwwerken tlie in tien 
laatsten tijtl in Amerika werden voorgesteld, 
en ]is ontworpen door den ingenieur.!. B. Cads. 
Op deze brug komen twee hanen voor een paar? 
denspoor cn de overbrugging zal geschieden door 
middel van drie bogen, die van gegoten staal 
zullen worden vervaardigd. 

Dc middelste opening is 515 voet breed en de 
beide zijopeningen ieder 497 voet. Bij gewone 
waterstand licht de waterspiegel op 00 a 70 voet 
onder het hoogste punt der middelste boog cn de 
fl andere boogen zijn eenige voeten lager; bij 
hoogen waterstand zal de doorvaart 50 voet hoogte 
bedragen. Dc grootste moeielijkhctlen sullen zich 
bij den bouw der pijlers opdoen , tiaar de bodem 
van de rivier uit zeer lossen grond bestaat, die 
bij hoogen waterstand van 50 tot 80 voet diepte 
wordt omgewoeld en daartoe is het noodig de 
pijlers op den onder dezen grond liggenden 
mislaag te fiindeeren. Deze pijlers zijn, op de 
fundeering gemeten, breed 50 en lang 100 voet 
cn gaan tnludsgewijze op tot de hoogte van den* 
spoorbaan, alwaar zij 30 voet breed en 70 voet 
lang zijn. Hunne gemiddelde hoogte van af de fun
deering is 105 tot 195 voet, terwijl men berekent, 
tlat zich bij gewonen waterstand 13000 kub. ellen 
metselwerk boven den waterspiegel vertoonen. 

De Ingenieur Cads wil tot het oprigten dezer 
pijlers de navolgende constructie volgen. Rondom 
de plaats, waar men den pijler wil bouwen, 
wórden heipalen van 10 duim diameter in den 
grond geschroefd, waarop een zeer sterk houten 
raam wordt aangebracht, dat een ijzeren mantel 
moet dragen, aan de binnenzijde door ijzeren 
winkelhaken versterkt en door schroeven stevig 
bevestigd. 

Deze mantel heeft den vorm van eene ellips 
cn is aan de onderzijde geheel open , terwijl hij 
ruimer is dan het fundament, daar hij om tien 
pijler moet sluiten. 

Het is niet nootlig tie wanden voor tien druk 
van het water te versterken , omdat het water 
niet wordt uitgepompt maar dc mantel alleen dc 
toevoer van zantl moet tegen gaan. Verder wordt de 
mantel door middel van staven opgehangen, die door 
Kettingen tegen het wegvoeren door den stroom 
worden beveiligd. De staven worden boven be
wogen en de mantel aldus in het zantl neerge
laten , en door de kettingen zóólang vastgehou
den tot dat de mantel door zijne eigene zwaarte 
genoeg gezakt is om door middel van sterke 
zandpompen het zand op te voeren, terwijl het 
zakken gemakkelijk wordt omtlat tic mantel van 
onderen wijder is dan van boven. Wanneer 
a ' het zand is uitgepompt is er natuurlijk niets 
dan water in tien mantel aanwezig cn alsdan 
brengt men eene waterpasse laag beton op 
''''n rotsgrond aan, die niet minder dan 2 voet 
beven het hoogste punt moet verheven zijn, 
daartoe tie rotsgrond zooveel mogelijk van zantl 

moet ontdaan worden. Binnen in tien ijzeren — 
wordt nu een zeer sterke houten drijvende man
tel aangebracht: die uit zeer dikke balken is 
samongestcld en bovendien is gekalefaat. De 
wanden zijn op dezelfde wijze gemaakt en alles 
moet zeer hecht en sterk geconstrueerd zijn. In 
dezen mantel, die dezelfde afmeting heeft als de 
pijler , wordt het metselwerk uitgevoerd en wel 
door middel van door stoom gedrevene hijschtoe-
stellen , die op tien houten ra ml geplaatst worden. 
Daar nu bij het optrekken van het metselwerk 
de mantel zinkt, zoo moet men noodzakelijk 
tie wanden beplanken en kalcfatcn, opdat het 
water niet in den mantel i'ome, daar tl.: pijler, 
voltooid zijnde, eenen mantel vordert van hou
der tl voeten hoogte. 

Het metselwerk wordt voor zoover het onder 
water is in hydraulischen kalk uitgevoerd. Om 
nu het metselwerk van den mantel, tlie het om
sluit, te bevrijden schroeft men tie bouten los 
die de zijwanden aan den bodem koppelen, waarna 
men de schroeven der wanden losmaakt, hetwelk 
van af tien houten ring kan geschieden : dan haalt 
men den ijzeren mantel op, door tie stangen, 
waaraan hij hangt cn neemt hem uit elkander en 
gebruikt hem voor den anderen pijler j tie houten 
mantel wordt afgebroken en tie heipalen verwij
derd , zoodat de pijler dan tot eenige voeten bo
ven het water voltooid is en alzoo gerust aan 
hoog water en ijs wederstand kan bieden, om 
in een daartoe geschikten tijtl afgemaakt te kun
nen worden. 

Alle hier opgenoemde werken moeten binnen 
tlric maanden, d. i . de tijtl tusschen hoogwater 
en ijsgang, verrigt worden en wel in eene rivier 
die eene snelheid heeft van 4 tot 5 mijlen per 
uur, zoodat voor dit werk doorzicht, omzichtig 
heitl en energie in de hoogste mate van tien 
ingenieur vereischt worden; men zegt dat tie brug 
binnen tien tijd van 3 jaren zal voltooid zijn. 
Iedere, brugopeniiig zal bestaan uit 4 bogen van 
gegoten staal tlie '/,„ der wijdte tot pijl hebben. 
De dragers van zulk een boog worden 7 voet 
van elkander verwijderd en zullen door een tra
liewerk van stalen staven versterkt worden. Aan 
tie beide landhonfden worden 5 massieve over
welfde openingen gemaakt van 30 voet breedte 
die in denzelfden bouwstijl, als tlie der brug, 
ontworpen zijn. 

Zoodra het water gevallen is , zal men aan ver
schillende doelen tier brug te gelijk beginnen; wel
licht is men nu reeds bezig. Hot werk wordt 
door tltt st.-Louis en Illineesche bruggen-vereeni-
ging uitgevoerd en is, zoowel uit een technisch-
als Commercieel oogpunt beschouwd, een aanzien lijk 
werk , dat wij wenschen spoedig voltooid te zien. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D. 

— De koningin van Engeland zal den 13 
Mei , des morgens ten half twaalf ure, de eerste 

steen leggen van het nieuwe St.-Thomas gasthuis 
te Londen. 

— I»e kosten voor het verbeteren van de stad 
Parijs bedragen eene enorme som, hetgeen we
der opnieuw blijkt uit de onteigeningen voor 
de nieuwe straat „rue Reaumur", waarover nu ge
handeld wordt. De jury , welke de koopprijs 
moet schatten voor het innemen der eigendom
men , is nu bezig met de secties tusschen de 
Rue du Port Mahon en de Rue de Choiseul en 
drie gedane aankoopen hebben ieder meer dan 
een millioen franken gekost; voor liet huis n°. 
29, in de rue d'Augnstin. is 1.200.000 franken 
betaald; de eigenaar van n°. 7, rue dc Grain-
mont. heeft 1.025.000 franken ontvangen, terwijl 
voor het huis n". 3, rue de Choiseul, 1.000.000 
franken is betaald. Dc schadevergoedingen be-
loopen een nog grooter cijfer, waarover men kan 
oortleelen als men weet, dat in een enkel huis in 
tie Rue Neuvc St.-Augustin alleen als schadever
goeding voor stilstand van de daarin gehoutlene 
zaak meer dan j millioen franken is betaald. 

— Volgens getuigenis van Sir .1. IJ. Simpson 
zijn er in de oude stad te Edinburgh 13.000 
huisgezinnen, te zamen uitmakende 00.000 per
sonen, ilie in woningen van één vertrek leven; 
en bestaan er 1500 kamers, die dag cn nacht 
door 5 tot 15 personen worden bewoond. On
geveer 120 dezer kamers hebben geene vensters 
en 900 gelijken op gevangeniscellen. 

— De gemeenteraad van Antwerpen heeft zijne 
toestemming geweigerd voor tie oprichting van 
het ruiter-standbeeld van koning Leopold. dat 
voor een paar jaren op kosten van tien handel
stand wérd vervaardigd, een der openbare plei
nen af te staan. 

— In tien loop van tien zomer zal aan de 
oevers van hef meer van Zurich, op de hoogten 
van Rapporswij!, een gedenkteeken worden op
gericht , ter herinnering aan den Poolschen onaf
hankelijkheids-oorlog. Dit gedenkteeken zal be
staan uit eeue zwart marmeren zuil van 28 voet, 
rustende op 3 trappen van graniet. Op tie zuil 
zal een adelaar met uitgespreide vlerken staan. 
De zijden van het voetstuk zullen prijken met 
historische opschriften en het Poolsché wapen. 
Het geheel zal omgeven worden door een fraai 
ijzeren hek. 

— In Jutland zullen 222 kilometers spoorweg 
van Staatswege worden aangelegd : dc kosten zijn 
geraamd op 8 millioen Thlr. en deze spoorwegen 
moeten vóór het jaar 1874 gereed zijn. 

— In het kamp te Chalons worden proeven ge
nomen met eenen nieuwen electrischcn telegraaf, 
waarvan het eigenaardige hierin bestaat, dat de 
draad niet meer door wagens maar door de rug
gen der paarden wordt gesteund. 

De draad loopt over rollen, tlie in beugels bo
ven de paarden zijn aangebracht; men verwacht 
dat deze telegraaf in vollen ren tier paarden kan 
gebruikt worden. 

http://Hirlui.li


1 ï 

mm 

I 

* J 1 

— De ilrie Dombouwmeosters Voigtel uit Keu
len , Denzinger uit Regensburg en Schmidt uit 
Weenen hebben hun rapport in zake van den 
Keizerdom te Frankfort a/M uitgebracht; hieruit 
blijkt o. a., dat de ringmuren van het kooi' eenige 
duimen uil het lood zijn afgeweken. Het onder
gedeelte van het zuidelijk jiortaal is ingestort, 
liet ondergedeelte van den toren en van de hoe
ken van den traptoren gezet . de gewelven van 
ile tweede verdieping zijn gedeeltelijk ingestort 
en al het overige min of tneer beschadigd. 

— Dc Brennerbaan werd den 10 Apri l j . 1. 
door eene afstorting der rotsen, achter Inspruck 
onbruikbaar gemaakt. 

— Het gedeelte van de Enzbaan van Pforzheim 
naar Wildbad zal den 1 Juli geopend worden. 

— De Duitsche architecten betreuren het ver
lies van den bekenden meester, de opperbouw-
raad , professor Eduard van der Nüll , die den 
3*" dezer in zijne woning te Weenen is dood 
gevonden; hij was beroemd als architect-deco
rateur, en als bouwkundig teekenaar zal bij niet 
licht .overtroffen worden. Verscheidene monu
mentale gebouwen, van zijne hand, die minder 
gelukkig waren in de zuiver architectonische vor
men, waren bctooverend in de decoratieve details. 

— Ue leiding der werkzaamheden aan het 
nieuwe operagebouw te Weenen is opgedragen 
aan professor Von Siccarsburg, die dezen bouw 
in den geest van den overleden professor Van 
der Nul] zal voltooien. 

— Ue architect D' . J . Andreas Romberg, be
kend als oprichter van het bouwkundig tijd
schrift van zijnen naam, is in bet begin dezer 
maand te Berlijn overleden. In zijne laatste le
vensjaren was bij eene specialiteit voor den houw 
en de inrichting van bierbrouwerijen, waarmede 
hij zich bijna uitsluitend bezig hield. 

Degroote Actiónbrouwerij te Bergedorf bij Ham
burg, is door hem opgericht. 

— De «Kunst-Chronik" deelt mede, dat de 
bouwkundige afdeeling van de academie tc Wee
nen wordt gereorganiseerd en dat alsnii bijzondere 
scholen voor de voornaamste kunstrichtingen wor
den geopend en wel voor den ouden-, den renais
sance- en den ïniddeleeiiwschen bouwstijl. Ieder 
dezer bijzondere scholen zal onder de zelfstandige 
leiding van een lecraar staan, en ieder jaar zullen, 
under afwisselende leiding dezer leeraren, gemeen
schappelijke studiereizen worden gemaakt. Het 
gelijktijdig bezoeken van meer dan eene dezer 
bijzondere scholen is verboden en de overgang 
van de eene in de andere zal in den regel sleehts 
aan het einde van een hall' jaar geoorloofd zijn. 
De benoodigde studietijd aan de bouwkundige af
deeling mag niet langer dan 3 jaren duren. 

— Het enorme verbruik van ijzer in de stad 
Parijs, blijkt uit eene opgave over de 10 eerste 
maanden der jaren 1804 en 1805, waarin wer
den ingevoerd , in kilogrammen : 

1804 1805 
aan gegoten ijzer 13.759.825 13.122.079 
aan gesmeed ijzer 23.083.431 20.864.724. 
— In Frankrijk beeft zich eene maatschappij 

(Compagnie Générale de Messageries ii Vapour) 
gevormd, met het doel om reizigers cn goederen 
door locomotieven op de gewone wegen te ver
voeren ; bet kapitaal dezer maatschappij bedraagt 
25 millioen franken. In bet prospectus worden 
de kosten van 40 kilometers spoorweg op 5 mil
lioen franken gesteld, terwijl de aanleg eener 
gelijke lengte spoorbaan voor deze maatschappij 
400.000 franken zoude kosten, om welke reden 
dc jaarlijksclic uitdecling op 25% wordt geschat. 

Het doel dezer maatschappij is om de streken, 
die van een spoorwegnet zijn uitgesloten, daar
mede in verbinding te brengen ; de snelheid van 
personentreinen wordt opgegeven van 12 tot 
15 kilometers per uur te bedragen. 

—- Voor eenige dagen werd door den beambte 
van de telegraaf te San Francisco de telegra
fische gemeenschap met het station Heart's Con
tent geopend, waarop een bericht, dat te Valen
cia des morgens ten 7 u. 20 in. werd overge
seind , te Nieuw-York des morgens ten 2 u. 35 in. 
aankwam en tc San-Francisco den vorigen avond 
ten 11 ure 21 minuten werd ontvangen. 

Wannéér men bet verschil van tijd nagaat, 
ten gevolge der verschillende geographisclie lig
ging dezer plaatsen , komt men tot de gevolg
trekking, dat de werkelijke tijd voor het over
brengen van dit telegram, dat 22.500 kilometers 
had dooi'loopcu, slechts twee minuten bedroeg. 

(Annates du génie civil.) 
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B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. '/.. M. beeft bewilliging vei 
leend op bet bij het verzoekschrift overgelegd out-
werp der acte van oprichting der naamlooze 
vennootschap «Exploitatie-maatschappij van Zout
meren op liet eiland St.-Martin," te vestigen 
's-Gravenhage. 

— Bij besluit van 8 Maart 1808, n». 10, heeft 
Z. M . , beschikkende op het verzoekschrift van 
Mr. Herman Waller cn twee anderen, 11D. be
williging verleend op dc acte van oprichting van 
de naamlooze vennootschap Utrechtsehe Weeter-
bouw, tc vestigen te Utrecht. 

— Door den minister van financiën is be
paald, dat op den 15 Juni e. k. en volgende 
dagen te 's-Gravenhage examen zal worden ge
houden voor de betrekking van landmeter 3 ' kl . 
bij het kadaster. De commissie tot bet afnemen 
van dat examen bestaat uit de heeren A. Bevers, 
ingenieur-verilicateui' van het kadaster bij bet 
departement van financiën, voorzitter; L. .1. van 
Toulon van der Koog, inspecteur der registratie 
en domeinen; II. L . Staal, l ' . .1. Genet en C. Schuilei 
landmeters, leden. 

— Hij beschikking van 21 April 1808 is aan 
D. Disselwerf te Brielle, tot wederopzegging, ver
gunning verleend voor een stoomsleepdienst op 
de hoofdrivieren iu de provinciën Noord-Brabant, 
Gelderland, Zuid-Holland. Zeeland , Utrecht. Over-
ijsel en Limburg. 

G r o n i n g e n . De opening van den spoorweg 
Groningen-Winsehotcn zal beden, den 2 l U " Mei, 
plaats hebben, hier en daar met eenige feeste
lijkheden, een diner cn een tochtje van de Han-
delsvereeniging. 

Zu t fen . De maatschappij tot exploitatie van 
staats-spoorwegen heeft de zoinerdienstregeling 
der noorder-lijnen, welke met 1°. Hei zal aanvan
gen, bekend gemaakt. 

Wanneer men de regelingvan dezen dienst nagaat, 
moet men onwillekeurig op de gedachte komen, 
dat de directie alle moeite doet, om de dienstre
geling onaangenaam voor het publiek te doen 
zijn. Vergelijkt men de nieuw aangekondigde 
dienst met den verstreken winterdienst, dan ont
waart men al dadelijk, dat de laatste nog verre 
te verkiezen is boven den nieuwen dienst, terwijl 
elke spoorweg-maatschappij , die haar belang be
grijpt , den zomer ten nutte maakt, om hare 
dienst zoodanig uit te breiden, dat zoowel bare 
kas als ook bet publick daarbij wint. 

Bij den aangekondigden zomerdienst zullen er 
van Arnhem tusschen 's morgens 9 u. 40 m. en 
des namiddags 4 u. 45 m. geene treinen loopen, 
terwijl de laatste trein te Arnhem ten 7 u. 45 ni. 
des avonds zal aankomen; evenzoo zal er per 
dag 1 (zegge één) doorloopende trein lijden van 
Heerenveen naar Arnhem, terwijl de tweede en 
elatstc gelegenheid, den i izigers in die richting 
lagegcnlieid geeft om gedurende 3 volle uren de 
stad Zwolle te bezichtigen. 

Wij hopen in hét belang zoo van bet publiek 
als van de maatschappij, dat deze dienstregeling 
spoedig gewijzigd wordt. 

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

Een ernstig woord aan allen , die belang 
stellen in den bloei van Neéi lands Hoofdstad. 
Opgedragen aan den edel-achtbaren gemeen
teraad van Amsterdam, door P. .1. de Quar
tet , Ingenieur l ' 1 ' ' klasse van 's Rijks Water
staat; L . K. Inst. Ingrs. — Arnhem, bij 
G. W. van der W i e l , 45 pag8». prijs/" 1.25. 

Dc schrijver verstaat de kunst zijne lezers be
zig tc houden en dc lezing van dit «ernstig 
woord" raden wij een ieder aan, die zich eenige 
aangename oogenblikkcn wil verschaffen. De be
trekkelijk hooge prijs van f 1.25 voor deze bro
chure moge niemand terughouden haar te koopen, 
want op vrolijken toon worden vele waarheden 
gezegd , die niemand kwetsen en de lachspieren 
in beweging brengen. 

Gaan wij den korten inhoud na, dan vinden 
wij de geschiedenis of het overzicht der verschil
lende werken en plannen , die tot bevordering 
van den bloei van Neérlands hoofdstad, gemaakt 
en ontworpen zijn. In de eerste plaats wordt 
van het Noord-I lol landscho Kanaal, iu dc jaren 
1819 tot 1825 gegraven, gewag gemaakt en daarna 

gesproken over het plan tot liet maken van een 
kanaal door bet smalle gedeelte van Noord-Holland , 
opgemaakt door eene, door den Raad van Amster
dam , benoemde commissie. Dc verschillende ont
werpen , die sedert gemaakt zijn , zooals dc ant
woorden op de uitgeschreven prijsvraag, het plan 
van den ingenieur Grove en dat der Engelsche 
ingenieurs Kroker en Burn , worden besproken 
en daarna wordt de oprichting der Kanaal-Maat
schappij en de vordering der werken met een 
luchtig woord beschreven. 

De schrijver spreekt daarna over de plannen
makers , die Noord- en Zuiderzee door een geul 
vereenigen en daaraan door schuiven, wroeten 
en schuren eene breedte van 1000cl , diepte van 
8 id en lengte van 24.500 el willen geven. De beschou
wingen der leden van de commissie, die over 
dit plan advies uitbrachten, worden allen op 
ironische wijze weder gegeven cn wij beamen ten 
volle de woorden van den schrijver : 

«Bij bet opperen van plannen, waarmede bet 
bestaan en dc welvaart van een groot gedeelte 
van den vadeilandschcn bodem gemoeid zijn en 
veler belangen in de waagschaal worden gesteld, 
moet men veel verder zien dan zijn neus lang 
i s ; en niet, dan na zeer rijpe studie cn gezette 
overweging, projecten voordragen, welke den 
toets van een ernstig oordeelkundig en haarfijn 
onderzoek niet met glans zouden kunnen weerstaan. 

Ten slotte geeft de schrijver aan, waaraan 
Amsterdam naar zijne zienswijze behoefte heeft. 

liet geheel is zoodanig geschreven, dat het 
met genoegen zal worden gelezen, al is men iu 
het geheel niet niet de wetenschap van den inge
nieur toegerust; voor vele handelaren in koloniale 
en andere waren in het groote Amsterdam zal 
het kalmerend werken op dc grootsebe gedachte 
van eene opene verbinding met de zee, die hun 
door plannenmakers als alles afdoende wordt voor
gespiegeld. 

Men vraagt zich nu cn dan alleen af, of de 
schrijver uit ernst of kortswijl spreekt en de 
invloed van een frisch open zeegat op de geboorte 
van een energieker geslacht, waarvan de heer Van 
Vlissingen zich veel voorstelt, wordt onverbeter
lijk geparodieerd. 

Wij eindigen met de vraag of de wijdte van 
het frissche open zeegat in de rechte reden staat 
tot de energie van het komende geslacht, dan 
wel of hiervoor eene ingewikkelde formule bestaat. 

V. 

I N G E Z O N D E N . 

(Vervolg en slot van het ingezonden stuk 
t op hladz. 58.) 

Mijnheer de Redacteur! 

Als men het bestek voor den bouw van de Rijks 
Hoogere Burgerschool doorleest, dan vestigt zich 
meer cn meer de overtuiging, dat de ontwerper 
daaraan veel moeite besteed heeft, zonder dat de 
wijdloopigeomschrijvingen kunnen gerekend worden 
de zaak voor dc gegadigden duidelijker te inaken. 
Vele daarvan zouden te cenenmale gemist kun
nen worden en dc wijze van omschrijving, zoo
wel als het gebruik van ons onbekende technische 
benamingen, verraden, dat de taak wel wat zwaar 
voor den ontwerper geweest is. 

Wij lezen van het exlrahol van de kroonlijst 
en zagen daarin op het eerste oogenblik eene 
dichterlijke vrijheid van den zetter, maar kwamen 
daarop al aanstonds terug, toen dit woord ons 
op verschillende plaatsen (§ 10 , 3 1 , 3 3 , 52 en 
meer anderen) ter genieting werd aangeboden. 

Wat verstaat men door eene peklelkachel (Jj 12); 
kan dit eene kachel zijn naar het systeem van 
Pèclet? 

En dan vinden wij in § 25 van het bestek on
der de bintlagen herhaalde malen het woord kist-
balken gebruikt; daar deze balken de zwaarte 
van 33 streep bij 28 duim hebben en dc hoogte 
met die der binten overeenkomt, zullen hiermede 
waarschijnlijk dc balkstukken bedoeld worden. 

In het eerste gedeelte van onze beschouwingen 
over bet bestek hebben wij gezien, dat voor de 
besteigcring een aardig somnietje moet besteed 
worden; wij zien verder in § 21, dat de hard-
steenwerken niet zuinig omschreven zijn, cn zon
der dit te willen afkeuren , hadden wij ook ver
langd, dat de verdere bepalingen van liet bestek 
en zwaarten van materialen daarmede in over
eenstemming waren. Dit is echter het geval niet; 
tegenover dc ruime wijze, waarop de hardsteen 
is omschreven , vinden wij eene soberheid in 

belangrijke onderdeden. De vloerdeelen toch 
(S 25) zijn beneden op 33 cn boven op 27 ttre-
' 0a dikte bepaald; dc geheele wijze van afban-

LJJ] der deuren is armoedig, want daarvoor wor-
,l,.n 3 knieren D. L . N°. 4 (Ij 22) omschreven, 
,,n neemt men daarbij in aanmerking, dat vele 
r P n c breedte van 0.97 el hebben, dan is bet be
schreven nommer der knieren bepaald onvoldoende. 

Knkele deuren hebben de zwaarte van 4£ duim , 
l„,i mcerendeel echter van 4 duim, en is men 
daartoe uit gebrek aan fondsen moeten overgaan , 
jan hadden wij liever de deuren en de wijze 
van afhangen verzwaard en eenige hardsteenen 
dorpcis door houten vervangen. Bij het lezen 
van dc beschrijving van de stoep (jj 37 en 38) 
maakten wij dezelfde opmerking. Kan men zich 
voor eene school iets inecr ondoelmatigs denken 
dan gegoten ijzeren stoepen, vooral voor de hoofd-
stoep, waarvan de treden respectievelijk de lengte 
v a n 10.20 e l , 10.70 e l , 11 el cn 11.50 el heb
ben? De omschrijving is waarlijk te mooi, om 
haar niet geheel over te nemen cn wij bicden 
§ 37 hierbij onzen lezers aan. 

§ 37. Tot toegang voor den schuinen gevel 
in den noordoosthoek eene trap te maken, bestaande 
uit bordes met 4 optreden, overeenkomstig de 
?rondteekening van dc verdieping gelijkvloers, 
met ronde hoeken bewerkt; het bordes zal eene 
gemiddelde lengte hebben van 9 el, breed 1,10 
d ; de bovenste trede lang 10.20 e l , de tweede 
10,70 el, de derde 11,00 cl en de onderste 11,50 
cl, allen breed 35 duim, voorzien van stootborden : 
alles van gegoten ijzer, a-jour-werk , dik 2 dm. 
met wellen bewerkt. 

Tot dracht van het bordes en de treden, op af
standen van één el uit elkander, boogvormige 
Tijzers aan te brengen, zwaar 14,50 pond de e l , 
cn hierop te bevestigen schatooswerk van ge
goten ijzer, waarop en waartegen met schroeven 
te bevestigen al het ijzerwerk van de stoep; de 
ondereinden in dc rollaag van de kelderlichtschep-
ping vast te metselen, en eveneens in den ge
velmuur, cn daaraan met voldoende ankers, 
zwaar 2 duim kant, verbonden. 

In § 38 worden kleinere stoepen omschreven, 
en dc leuningen zullen daarbij een lief effect 
maken : verbeeldt u eene samenstelling van stijl-, 
regel- en ander werk van 1 bij 3 duims gesmeed 
ijzer met eene gegoten ijzeren leuning volgens 
opgaaf. 

Wij vermecnen door het bovenstaande reeds 
genoegzaam dc aandacht op dit bestek te hebben 
gevestigd cn raden dc verdere bestudeering daar
van ten zeerste aan. Mocht men tijd, noch lust 
gevoelen het geheel te doorbladeren, dan ga 
men alsnog de volgende paragrafen na: 

§ 1 1 . Een der gangmuren draagt niet op eene 
fundeering, maar »op een welrib van grecnenbout, 
lang 17,81 e l , zwaar 12 en 17 duim." 

In § 23. c. lezen wij onder anderen het volgende: 
«In elk raam eene doorloopende roede met 2 

kruizen , gedekt met rosetjes van gegalvaniseerd 
ijzer; de raamroeden cn onderregels zoo tc be
werken", dat het water, dat langs de ruiten loopt, 
naar buiten wordt afgeleid. 

«Deze ramen te bezetten met wit triploglas (?) 
in van binnen, enz." 

In § 23 d en op meer andere plaatsen wordt 
gesproken van kozijnen met ronde hoofden: men 
schijnt hierbij kozijnen met hocf-cirkelvormig 
bovendeel op het oog tc hebben. 

§ 32 geeft de constructie aan voor de bouten 
kunbrisecring van 7 duim dikte, bekroond niet 
ccn gegoten ijzeren ornement en bevestigd aan 
stijlen van hoekijzer van 6 duim zijde en 6 streep 
dikte, met omgezette flensen aan de ijzeren goot 
gevast. — Wij willen niet geacht worden deze 
constructie aan tc raden cn beschouwen haar 
veeleer als waarschuwend voorbeeld. 

§ 33 geeft ons een nieuw woord en wel »ta-
fehnant" ; volgens omschrijving moet dit een on
derslag zijn. 

§ 40 geeft eene nauwkeurige beschrijving van 
d« inrichting der privaten; de plankjes voor de 
nachtpot en papierbakjes zijn daarbij niet vergeten. 

Wij wijzen ten slotte op de opschriften, waar
mede deze school zal prijken ; zoo lezen wij in 
I 60, dat voor de gymnastiekschool in cirkel
vormige greenen architraven «anno" en «1868" 
v»n iepenhout beschreven worden. Een weinig 
verder volgt de bepaling van een bord van grec-
'«'iihout, waarop het woord «Gymnastiek" van 
iepenhout, cn daarop onmiddellijk volgende: «even-
zoo boven den hoofdingang van dc school op ccn 
bord van Portlandsche cement de woorden : Hoo-
gere Burgerschool, van gegoten ijzer of zink." 
Zou den naam van den maker van het bestek 
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niet een bescheiden boekje, b. v op dc gegoten 
ijzeren stoep, kunnen worden ingeruimd? 

Wij vermecnen alsnu het bestek voor de 
Hoogere Burgerschool genoegzaam besproken te 
hebben en hopen dat de uitvoering aan bekwame 
handen is opgedragen. Voorzeker is het ilau nog 
tijd, om de armzalige construction door betere tc 
vervangen. 

Hoogachtend, 
Uw Dw. Dienaar, 

A. P. 

Varia. 
H ö t e l w a g e n op de groote N o o r d - A m e r i -

kaansche Wes tbaan . op dezen spoorweg is eene 
groote verbetering gebracht, waardoor eene spoor-
wegreis even zoo gemakkelijk is te inaken als eeu 
reisje per stoomboot. Deze verbetering bestaat 
in het in dienst stellen van hotelwagens, waarin 
zitkamer , spreekkamer, eetkamer en keuken wor
den aangetroffen cn welke des nachts veranderd 
worden in slaapwagens, waarin zich verschil
lende vertrekjes niet slaapplaatsen bevinden. Een 
gezelschap congresleden vertrok onlangs van Phi
ladelphia naar het westeinde van den nieuwen 
spoorweg, 385 Engelsche mijlen van Oinabo , in 
een dezer wagens, zonder van rijtuig te verwis
selen ; zij waren voorzien van allerlei spijzen, 
terwijl het inwendige van den wagen weelderig 
was ingericht, zoodat er zelfs eenige badkamers 
voor hen ten dienste stonden. 

G a z - o x y g i é n e , is het opschrift van een artikel 
in het Journal des Chemins defer, d. d. 18 Jan. 
1868, overgenomen uit De Moniteur van 8 Jan 

j . 1., over proeven van verlichting op de plaats de 
1' Hotel de ville te Parijs, door de heeren Fessier 
du Hotbay en Maiéchal, en waarvan de zichtbare 
goedkeuring cn geestdrift der saamgevloeidc me
nigte , het succes schijnt te verzekeren. In hoofd
zaak komt het bericht hierop neder: het aldus 
voortgebrachte licht verschilt in lichtsterkte even
veel van bet gewone gas, als het laatste van de 
lainpionverlichting te Parijs, tijdens de schitte
rende illiimimatic in 1835. 

Het licht is zuiver wi t , cn zoo helder, dat 
men in staat is op 25 pas afstand een dagblad 
te lezen, en de fijne nuances van gekleurde stof
fen te onderscheiden. Men schijnt er in geslaagd 
om eene volkomene verbranding van liet gewone 
lichtgas in zuiveren zuurstof practisch uitvoer
baar te maken; een kleine cilinder van mag
nesium in den vlam gebracht, wordt lichtgevend 
en verschaft eene hoeveelheid licht die door een 
photometer een zestigmaal grooteren lichtkracht 
dan het gewone gas teekende. Fessier zegt het 
middel te hebben gevonden om de zuurstof op 
goedkoo/ic wijze tc verkrijgen, de kwestie tocb 
die werkelijk tot hiertoe eene minder kostbare 
gasverlichting in den weg stond. Dc bezuiniging 
in cijfers gebracht wordt aldus voorgesteld. 
3 kub. cl gas en 4 kub. el zuurstof kosten 
8 fr. 9 centimes, en geven volgens gedane proe
ven evenveel licht als 180 kub. el gas, waarvan 
de kosten 54 fr. bedragen, eene besparing alzoo 
van 45 fr. 10 centimes, d. i . ruim 5 maal goed-
koopcr. 

In aanmerking genomen het nog onvolmaakte 
van die eerste pogingen , mag men ten minste 
veilig eene belangrijke vermindering in de kos
ten der gasverlichting verwachten. 

In De Moniteur van den volgenden dag (9 Jan. 
j . 1.,) vindt men, als direct protest, een onder
teekenden brief van den directeur dergascompagnic 
en den raad van administratie te Parijs, die eene 
waarschuwing bevat aan het publiek, tegen be
richten als hierboven voorkomen. Zij toch, de 
gascompagnie, die steeds heeft getracht zooveel 
mogelijk verbetering in dc verlichting aan te 
brengen, die talrijke proeven deed onder weten
schappelijk toezicht, mag niet nalaten te consta-
teeren, dat de uitkomsten door Tessier opgege
ven, geheel in strijd zijn niet de tot nog toe be
kende feiten. Zij meent evenwel de waarschuwing 
te moeten doen, omdat die meedcellngen zoo 
licht dc veelzijdige belangen hunner Maatschappij 
zouden kunnen treffen ; zij verklaren overigens in 
staat te zijn wanneer meer officieële berichten, 
en aan de waarheid getoetste cijfers dit mochten 
noodig inaken, te bewijzen, dat hunne Maatschappij 
daaronder niet zal lijden. 

E e n n i e u w e t u n n e l onder de T h e e m s . De 
Ingenieur Barlow heeft eene brochure uitgegeven 
over den voorgestelden tweeden tunnel onder de 
Theems, waaruit blijkt, dat bet ontwerp in hel 

Parlement is onderzocht; de bezwaren tegen het 
maken daarvan in den noordelijken oever zijn uit 
den weg geruimd , cn de noodige stappen worden 
alsnu gedaan, om het uitvoeren van dezen tunnel 
aan den zuidelijken oever voor te bereiden. — De 
lengte van den ouden tunnel is 1250 Engelsche 
voeten of ongeveer 394 cl cn de aanlegkostcn be
droegen 450.000 pond sterling of 5.400.000 gul
den, terwijl de nieuw ontworpen tunnel 1320 En
gelsche voeten of ongeveer 41C cl lengte zal 
hebben en de kosten slechts 16000 pond sterling 
of 192.000 gulden zullen bedragen. 

Daar men veronderstelt, dat het weinige ver
keer in den ouden tunnel wordt veroorzaakt 
door bet vermoeiende op- en afloopen in de toc-
gangtorens, zal de nieuwe tunnel zonder trappen 
gemaakt worden, doch zullen de bezoekers door 
middel van hydraulische hijschtocstcllen, zooals 
die reeds in verscheidene groote hotels gebruikt 
worden, in de torens worden op- en nedergela-
ten. De last van het loopen in den tunnel zal 
ook voor bet publiek vervallen , daar men met 
lichte stoelen op rollen wordt vervoerd, waar
toe slechts een man noodig is. 

G r o o t e wasscher i j . Het vuile linnen uitliet 
Grand Hotel, het hotel du Louvre, het grand Café 
en eenige andere hotels cn koffiehuizen in Parijs, 
wordt tot een bedrag van ongeveer 40.000 stuks 
per dag in de bleekerij van ('ourcelles, op on
geveer */, mijl van het station Lazare, gewas-
schen. Het linnen wordt met zeep en soda ge
kookt , dan gewasschen, uitgespoeld, gedeeltelijk 
in centrifugaalmachines gedroogd en komt dan 
in den heeten luchtoven, waarvoor per 3 pond 
vocht ongeveer 1 pond kolen benoodigd is. Ein
delijk wordt de wasch tusschen ijzeren walzen 
geglansd cn weder ter verzending naar Parijs 
ingegepakt. 

N i e u w e k l e u r i n waterver f . De architect 
J. Gartner te Berlijn bericht in Erbkam's Zeit-
Bchrift, dat bet toeval hem tot de ontdekking 
heeft gebracht van eene schoone donkergele 
kleur. 

Dij gebrek aan Oost-Indische inkt had hij zich 
op reis voor het opwerken eener teekening be
diend van verdunde zoogenaamde Alizarininkt, 
die hem na eenigen tijd als te sterk opgedon-
kerd voorkwam. 

Dij beproefde daarop deze violet-kleur te 
temperen , door daarop, evenals met kleurvlek
ken in linnengoed wordt gehandeld , met het 
penseel citroensap te brengen, waardoor de kleur 
onmiddellijk in ceuc prachtige doorschijnende 
roodachtige donkergele kleur veranderde. 

Nadere proeven hadden dezelfde resultaten, on
verschillig of men de tinten afzonderlijk of wel 
vermengd op het papier bracht, terwijl het na
tuurlijke citroensap hiertoe evengoed bleek te 
zijn als bet gecristaliseerde citroenzuur. 

Alleen schijnt de roodachtige alizarininkt beter 
voor dit doel te zijn dan de blauwachtige. 

en. 

• • 

A a n k o n d i g i n g e n . 
Haandag 4 Hel. 

Keert ruldennerg , ten l i UIT , in het koffijhuis de 
Sleutel vau Holland: het ceujarig onderhoud van de werkcu 
onder het beheer der genie aldaar. 

Groningen . teu l t ure, in het huis dc lieurs: lo. het 
ééujarig onderhoud der werken; 2o. het éénjarig ouderhoud 
van de kazerncgebouwen euz.; cn 3o. eene verwiug vau dc 
kazernegebouwen enz.; alle ouder het beheer der genie te 
Groningen. 

'ullage, ten lt1/} ure, aan het prov. bestuur: het weg
ruimen van ecu wrak in het Goercesche zeegat 

' « H a g e , ten I I 1 . ; ure, aan het prov. bestuur: de af
sluiting van het Noordcrdicp cu de uitvoeriug vau eenige 
werkcu in verband daarmede, onder dc gemeente Dubbel
dam, behoorende tot de werken der Merwedc en Killen iu 
de provincie Zuid-I luihuid. 

Hage, ten II1,., ure, aan het prov. bestuur: het uit
diepen van ecu gedeeïte van het kanaal door Voorue, in dc 
prov. Z.-HoUand, 

\ in* t en ia in , ten IS ure, op het raadhuis; het bouwen 
van eene openbare biirgcrschool (2c klasse) voor meisjes, 
met woning voor de Hoofdonderwijzeres, op het terrein vóór 
het Paleis voor Volksvlijt, met de levering van alle daartoe 
uoodige materialen. 

DlnHdag, ft Mei. 
Kloosterburen (prov. Groningen) aau de pastorie: 

het bouwen eener nieuwe R. C. kerk. 
OUterwlJk, ten II ure, ten raadhuize: het bouwen 

van een schoollokaal cn ouderwij/erswoning. 
'Milage, ten IS ure, aau het ministerie van marine: 

het maken vau twee ijzercu Uchtopstaudeu en het stellen 
vnu beide bewesten fort Hath, in Zeeland, alles met deu 
aankleve van dien. 

Naarden , iu het koffijhuis het AmsterdamsThe Veerhuis: 
het eenjarig onderhoud van de werken ouder het beheer der 
geu ie. 

Woei iHdag. II Hel. 
Arnhem, ten IS ure, ten raadhuize: lo. het tiiumercii 

vau ecu brugschip voor de schipbrug tc Westervoort; 2o, 



het maken van ecu riool met zinknuttcu in het Euscbius-
nlein; 3o. liet verdekken van ecu gedeelte von het zinkendak 
vau lict gebouw Musis Sacrum. 

DonderdRfr , 7 Mel. 
'§IIngc, teu 12 are, aan het min. van binnenl. zaken: 

het innkeii van de kunstwerken, den bovenbouw , de afslui
tingen der overwegen, cn ccuigc andere werken voor den 
spoorweg van Meppel nnnr Groningen. 

Beverwijk* ten 2 ure, ten Knndhuizc: lo. dc verkoop 
voor afbraak van liet oude Raadhuis cn 2o. het bouwen 
van ecu Raadhuis, niet dc daartoe bcuoodigdc materialen cn 
arbcidèlooucn. 

Zaturdag, » Hel. 
Leeuwarden, ten 11V2 ure, in liet gemeentehuis: het 

eerste gedeelte der werken tot uitbreiding van het bebouwde 
gedeelte der gemeente, bestaande hoofdzakelijk in: a. Het 
verleggen der gracht tusschen dc Wirdumer- en Verlnats-
bruggen; b. Het maken vnu j>. m. 935 el walmuren; c. 
Idem von walhoofdcn cn draaipcnont voor eene draaibrug 
met twee doorvaarten, benevens bet dek op die brug; tl. 
Idem von 192 el riool cn cenc ziukkolk; e. Het afgraven, 
aanvullen cn ophoogen van de terreinen, wederzijds der te 
verleggen gracht en der torgangen naar liet stationsgebouw 
eu het zaailand. Alles iu een perceel. 

.Hf'liledam, ten 12 ure, ten rnndhuize: dc levering van 
45,000 stuks Ncdcniimdinger lava-keien; 200,000 vlakke cn 
50,000 cenigzins getrokken strootklinkcrmoppcii; houtwaren; 
200 kubiek ellen gewnsscheu cu 100 kubiek ellen ongewas-
sehcu grind; het benoodigde zand cn eeuige metsel materialen. 

Maandag, l t Mei. 
Ufrei-lit, door dc Directie der Nedcrl. Khijnsp. Maatsch.: 

ondersehcidcuc werken tot uitbreiding van het statiou Har-
melcn. 

Zeilen, ten 11 ure, ten huize vau den kastelein G, 
Worms: het maken von cenen vlugtheuvel, inhoudende vol
gens dc moten ruim 15000 kub. el. 

Illnsdnff. 12 Mel. 
's IIut:e. ten 12 aan het miuisterie vau binnenl. zaken: 

het spannen en ophangen van twee Telegraafdraden aan de 
bestaande polen, op de lijn van Hottcrdom over Dordrecht 
en Willcinsilorp tot Roosendaal, cn van een Telegraafdraad 
van Roosendaal tot dc Helgischc grens bij Ksschcn, in twee 
perceelen. 

Donderdag, 14 Mei. 
'* llage, ten 12 ure, nou het ministerie van binnenl. 

zaken: het leveren van vierkant beslagen eikenhout, ten 
dienste van wissels cn van eikenhouten dwarsliggers ten 
behoeve van de Staatsspoorwegen, in twee perceelen. 

Vrijdag. 15 Mei. 
Utrecht, door dc Directie der Ned. Rbijnsp. Maatsch.: 

liet makeu vau drie beweegbare bruggen met aansluitend 
aardewerk, het stotionsterrciu en gebouw te Soctcrmcer— 
Zegwoord, retirade-gebouwtje eu vier dubbele wachterswonin-
gen voor den spoorweg Gouda—'s Grnvcnhagc. 

Zaturdag, IA Mei. 
Ridderkerk, ten 12 ure, door den heer J . de Jong: 

het bouwen von een huis. 
Woensdag, 20 Mei. 

*K llage, ten 12 ure, ann het ministerie van binnenl. 
zaken: dc levering van spoorstaven met eind verbindingen cn 
lumtschroeven , voor dc werkplaatsen te Tilburg en tc Zwolle. 

Drcmpt, door kerkvoogden en notahclcn van dc her
vormde gemeente: het herbouwen van dc kerk der hervormde 
gemeente tc Drcmpt met nieuwe predikstoel cn verder ameu
blement, benevens eenige herstellingswerken oon het pastorij-
gebouw. 

Maandag. 2S Mei. 
Utrecht, door dc Directie der Ned. lïhijnsp. Maatsch.: 

het bouwen van ecu stationsgebouw, retiradegebouw cu ver
dere werkeu op het station te 's Gravcnhagc. 

Donderdag, 2 Juli. 
*n llage, teu 12 ure, non het ministerie van binnenl. 

zaken: het maken en stellen vnu den metalen bovenbouw-
voor dc brug over de Mnos bij Creveeoeur. 

Afloop van aanbestedingen. 
Haarlem, IA April : het uitbaggeren van dc voorhoven 

der schutsluis Willem I van liet Noordhollondsch kanaal cu 
verdere werken tot voltooiing dier sluis; aangenomen door 
G. G. von Kleeft" tc Amsterdam, voor £87.950. 

's llage, 2.1 April: het ophoogen van een gedeelte van 
bet terrein voor bet algemeen magazijn cn dc ecutralc werk
plaatsen tc Tilburg. Kr waren 7 billettcn ingekomen. Minste 
inschrijvers waren dc heeren Gcbr. Tbijscu, te Tilburg, voor 
ƒ7790. De hoogste inschrijving bedroeg ƒ 25,680. 

Haarlem, 2,1 April: 1°. de duinhcplantiiig en het stellen 
van rictschuttingen op Texel en den vasten wal van Noord-
bolland, dienst 18fiftT)9, in drie perceelen. Minste inschrijvers 
voor het 1ste perceel, W. Hillcnius tc Texel, voor ƒ4443 , 
het 2de perceel, J . Oldenburg te Dergen voor ƒ 7950, en 
bet 3de perceel dezelfde, voor ƒ 0950. 2°. Het leveren van 
brik-, zet- cn stortstcen en het bestortcn der Hcldersche Zee
wering in twee perceelen. Minste inschrijvers voor het 1ste 
perceel D. Goedkoop tc Amsterdam, voor ƒ2990, voor bet 
2de perceel dezelfde voor ƒ7985. 

Arnhem, 24 April: het herstellen van het lijnpod langs 
de rivier dc Waal, van dc Krlccomschc uitwateringssluis tot 
Loeres tem, over eeue gezamenlijke lengte vau 70570 el, iu 
drie perceelen. Minste inschrijver le perceel dc heer J. A. 
van (ïrooteler, tc Tïcl, voor ƒ229; 2c perceel dezelfde voor 
ƒ 3 2 9 ; 3e perceel dc heer J . Baan tc Dreumel, voor ƒ245. 

Middelburg-, 25 April: hot verbeteren cn het eenjarig on
derhoud der aarde-, kram-, rijs- eu steenglooiingwerkcn aan de 
zeedijken der calamitcusc pulders iu deze provincie. Door ver
schillende personen aangenomen voor de som vnu ƒ331,309. 

«.'urinehem , 28 April: 1°. Door dc genie tc Hcusdcu, 
het onderhoud van werken, minste inschrijver M. II. Ver-
boeckx , aldaar, voor ƒ1317; 2°. door verschillende besturen 
te 'e Hertogenbosch: tt. het leveren en stellen van een ijzeren 
bek, het bouwen over dc Diczc vnu eene houten brug met 
ijzeren leggers cn het bouwen van cene muziektent, minste 
inschrijver dc heer W. M . van der Linden, aldaar, voor 
ƒ5594; cn h. het verbouwen van het rijks telegraafkantoor 

inschrijver K. Suyling, aldaar, voor ƒ1949; 
tc Woerden, het verbeteren van het kruid-
irickcrsclinns; minste inschrijver dc heer 

^j»^iodcgrnvcii, voor ƒ 4344. 
' ~ veimèj&e, 28 April: het verhrceden van den 

f
dam. liet. maken vnn eene bestrating cu het leggen 

voor dc halte llelcnavecn, ten behoeve van 
rv*g van Maastricht naar Breda. Doorvoor waren 
*ttru ingekomen. Dc minste inschrijver wns de heer 
r (iuvnl ie VHosch, voor ƒ3125. 

Advertentiën. 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag den 7 Mei 1808 des namiddags 

ten 2 ure zal door Burgemeester en Wethouders 
van Beverwijk ten Raadhuize der Gemeente wor
den overgegaan tot: 

1» den verkoop voor afbraak v a n het 
oude Raadhuis der gemeente Bever
wi jk ; 

2" de aanbesteding v a n het bouwen van 
een Raadhuis i n de gemeente Bever
wijk met de daartoe benoodigde ma
terialen en arbeidsloonen. 

Dc verkoop en aanbesteding geschiedt voor elk 
perceel afzonderlijk hij enkele inschrijving; do 
inschrijvingsbillctten kunnen tot den (! Mei des 
middags twaalf ure ter secretarie van voornoemde 
gemeeule bezorgd worden. 

Bestek cn voorwaarden liggen na den 28 April 
1808 ter inzage te Beverwijk op dc gemeente
secretarie, tc Amsterdam in het Poohche koffij
huis, te Haarlem in de Kroon en tc Botterdam 
in den Romein, Schiekade, terwijl het op franco 
aanvrage tegen betaling van /'2.— bij den boek
handelaar P. KLUITMAN te Alkmaar verkrijg
baar is. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij P. B. WEE-
HUIZEN, tc Alkmaar, terwijl op den 2 Mei 1868 
tusschen 9 en 1 ure aanwijzing in loco zal ge
daan worden. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEU

WARDEN maken bij deze bekend, dat op Zatur
dag den 9 M e i 1868, des voormiddags ten 11'/, 
ure, in het Gemeentehuis aldaar, zal worden 
gehouden dc vroeger aangekondigde, doch toen 
uitgestelde, aanbesteding van het eerste ge
deelte der werken tot u i tbre iding van het 
bebouwde gedeelte der Gemeente, bestaande 
hoofdzakelijk in : 

a. Het verleggen der gracht tusschen 
de Wirdumer- en Verlaatsbruggen. 

b. Het maken van p. m . 935 e l Wa l -
muren. 

e. Idem v a n Walhoofden en D r a a i -
penant voor eene Draa ib rug met twee 
Doorvaarten, benevens het Dek op 
die Brug. 

d. Idem van 192 e l R i o o l en eene 
Zinkkolk . 

e. Het Afgraven, A a n v u l l e n en Op
hoogen van de terre inen, wederzijds 
der te verleggen Oracht en der toe
gangen naar h e i Stations-gebouw en 
het Zaailand. A l l e s i n één perceel. 

Het bestek cn inlichtingen zijn tc bekomen bij 
den Gemeente-Architect, op eiken werkdag, van 
's morgens 9 uur tot 's avonds G uur, terwijl de 
inschrijvingsbillctten uiterlijk op Vrijdag den 8 
Mei c. k., des avonds ten 7 uur, moeten zijn 
ingeleverd ter Secretarie der Gemeente. 

Leeuwarden, den 23 April 1808. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 
DIRK ZEPER. 

Dc Secretaris , DE SWART. 

P U B L I C A T I E . 
KERKVOOGDEN EN NOTABELEN VAN DE HER

VORMDE GEMEENTE TE D R E M P T zullen op 
Woensdag 20 Mei 1808, bij inschrijving cn on
der nadere goedkeuring aanbesteden: 

Het Herbouwen v a n de K E R K der 
Hervormde Gemeente te D r e m p t 
met Nieuwe Predikstoel en verder 
Ameublement , benevens eenige Her
stellingen aan het Pastorij-gebouw. 

De aanbesteding znl geschieden des middags 
ten 2 ure in de genoemde Kerk , alwaar mede 
alle werkdagen dc teekeningen en het bestek van 
des voormiddags 9 tot des namiddags 7 ure zul
len ter visie liggen. 

Het bestek cn dc daarbij behoorende Algemeene 
Voorwaarden zullen te verkrijgen zijn bij den 
Bockhandelaar A. II. VAN DER HOEVE JR. tc 

Docsborgh, tegen betaling van f \.— cn 40 
cents. Doortrekken der TEEKENINGEN, mits tij. 
dig genoeg aangevraagd, zijn tegen betaling van 
f 10.— per stel tc bekomen bij den Architckt 
G. F. MOELE BERGVELD te Docsborgh, door 
wien evenals door don President-Kerkvoogd to 
Drcmpt nadere inlichtingen zullen worden gegeven. 

Dc aanwijzingen in loco geschieden Zaturdag 
10 Mei 1808 van des middags 12 tot 3 ure, cn 
op den dag der besteding van 10 tot 12 ure. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

R O D K N H I IS & C O M P . 

Raamroeden, Dakramen, Dakroeven 
Palbela 's , Li j s twerken, Balustraden, Con ' 
solles, Vasen en alle verdere Ornement-
werken van bouwkundigen aard, zoowel van 
voorhanden model als volgens tcekenin". 

Ransomo's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam-cn Deurkozijnen, Kapiteclen, 
Consolcn, Vazen, Fonteinen, Grafteekencn . enz! 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezeli 
zuur- en Calcium-preparaten tot restauratic van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Tree-grit Grindstone. 
Slijpsteencn van 12 X 2 tot 48 X 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. png. 392. Times 
27 Nov. 1807, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransen 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen, Loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste mater ia len, Cowcn's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan fcSturzc, 
Bonncr-IIüttc-Vcrein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & o . 
Adres: F O L K E B S & O". Rapenburg. Amsterdam. 

BECKER &. BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere Instrumen
ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE, DEN AANI.ES 
VAN SrooRWEOEN en OPENHARE WERKEN. — 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. 

C H A R L E S R E M & M E N F A I T . 
WESTERHAVEN, Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren Plannen cn Begrootingen voor dc 
Verwarming cn Venti leering van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

D U C H E I t H O F F en Zonen te B i c b r i c h . 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften, waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
cn is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland tc Rotterdam, 

J A N V A N B E B P O T . 

G. W. VAN DER WIEL te Arnhem , geeft uit: 

EEN ERNSTIG WOORD 
aan allen die belang stellen in 

den bloei van Neêrlands Hoofdstad, 
DOOR 

P. J . D E Q U A R T E L , 

Ingenieur van 's Rijks-Waterstaat. 

Prijs ƒ 1.S5 

U tgcge\<!X\lt^Arnhem hg D. A. THIEME.—Hoofdcorrcspondentcn L. VAN BAKKENES & C°. to Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIE''. 

Berde jaargang. N°. 19. 

Itriuijil prepld idem Zilrtdig bij 
I). A. THIEME te Arnhem. 

Prijs f" 3 nuiilei fnnti p. p. ƒ ! .« . 

9 Mei 1868. 

Ia uiuitrt ii!h/'ini m jiii |ii | . 
littritiliM bit» /-'.tO [itginHo lint 

u ƒ-.45 inr ii|il u ui 1°. 

W1EKBLAD TOOiAJaGHTEGTEir, HGEHETOS, EASBIEANTEN. AAOEIEBSenWEEOAZlf . 
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 r z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURGH, C. J. VAN DOORN, D. GR0THE, J. II. LELIMAN, 1L LINSE, S. E. W. ROORDA VAN El'.SIN OA, II. P. VOGEL. 

IETS OVER NEW-YORK. 

ONTLEEND AAN EENE MEDEDEEUNO VAN DEN 
HEER KNOULAUCH IN HET ARCHITECTEN-

VEREIN TE HERLIJN. 

New-York, dc meest bevolkte stad der Verecnigde 
Staten, weleer nieuw Amsterdam genaamd , is 
eene dei schoonste en gunstigst gelegene havens 
van de wereld. 

Bij eene breedte van één Duitsche mijl cn eene 
lengte van l 1 / , mijl, bezit het een (door 3 mach
tige forten beschut) breed vaarwater van 50 voet 
diepte, ter zijde voorzien van eene ruime lig
plaats voor schepen van eiken diepgang, die bo-
vendion het voordeel heeft van daartoe geede an
kergrond aan tc bieden. 

Het verschil der hoogten van eb cn vloed be
draagt 0 voet. 

Ten westen van dc haven vertoonen zich de 
lioschachtigc oevers van het Staten-eiland en ten 
oosten die van het Long-eiland. 

De beide armen van de Hudson-rivier, die New-
York omsluiten en goed bevaarbaar zijn, geven 
aan de diepst gaande schepen gelegenheid om 
veilig aan den Quais te komen, ten einde hunne 
ladingen te lossen of wel op te nemen. 

Do steden Jersey City cn Hobocken met hare 
70,000 inwoners, zijn gelegen aan den westelijken 
oever, en de stad Brooklin met hare 400,000 
inwoners aan den oostelijkcn oever van de Hudson, 
terwijl eindelijk het zoogenaamde Manhatten-eiland 
daartusschen gelegen, de woelige stad New-York 
met hare 1,000,000 inwoners bevat. 

De geologische ligging van New-York is bui
tengewoon gunstig voor hare bouwkundige ont
wikkeling; de rechteroever van de Hudson name
lijk bestaat uit bruinen zandsteen en slechts wei
nige mijlen stroomopwaarts vindt men kleilagen, 
die geschikt zijn om pannen en tegels te bakken. 

Het Long-eiland daarentegen bestaat voorname
lijk uit kalksteen , en het Manhatten-eiland zelf 
is een granictkop, die tusschen de naastaanlig-
gende formaties steil oprijst cn zich tot 100 voet 
boven de Hudson verheft. 

Uiterst fijnkorrelige kalksteen cn marmer wordt 
ontleend uit de kolossale groeven van den Staat 
Vermont, op ongeveer 30 mijlen afstand van 
New-York. 

Dc nieuwere stad is doorloopend in rechthoeken 
van 700 a 800 vcet lengte cn 200 voet breedte 
afgedeeld, welke bl kken wederom in bouwter
reinen verdeeld zijn van gewoonlijk 25 voet breedte 
en 100 voet diepte. 

De architectuur der woonhuizen is uiterst mo
notoon , eenerzijds, omdat zich hetzelfde systeem 
Wet gelijke afmetingen op alle verdiepingen van 
hetzelfde gebouw herhaalt, cn anderzijds, omdat 
nu en dan al de huizen van een zelfden rechthoek 
°f blok ten gevolge van speculatieve uitvoering, 
dezelfdo architoctuur vertoonen. 

De bel-étage met hare salons ligt gewoonlijk 
5 a 0 voet boven de straat. De trappen, die 

veelal van steen worden aangetroffen, zijn 0 a 7 
voet breed en meest steil cn ongemakkelijk, zelfs 
daar, waar sierlijkheid iu vormen wordt bespeurd. 

Dc kelderverdieping is ingericht voor keukens 
en dienstbodenvertrekken. 

De hoOgcrc verdiepingen bevatten de slaap
kamers, waarbij in dc onmiddellijke nabijheid veelal 
closets en badkamers zijn aangebracht; deze in
richting vindt men somwijlen ook in hotels toe
gepast, "waar beiden dan te zamen worden gevat 
in eene enkele ruimte van ongeveer 4 bij 5 voet 
breedte en lengte. 

Hot staat den eigenaar van een huis vrij, ook 
de ruimte onder het trottoir tot kelder te benut
tigen , waarvan natuurlijk ~ gewoonlijk gebruik 
wordt gemaakt, tc meer daar hier geen vrees 
voor grondwater bestaat. 

De vensters zijn in het algemeen schuiframen, 
daar bij aanwending van draairamen, dc gordijnen 
(waarin daar groote luxe heerscht) licht bescha
digd zouden kunnen worden. 

De eenige variatie, die men in dc architectuur der 
woonhuizen aantreft, vindt hare oorzaak hierin, 
dat de speculanten b. v. op 3 gekochte bouwter
reinen 5 huizen plaatsten cn de afmetingen zoo
doende eenigszins gewijzigd moesten worden. 

Dc huurprijs van burgerhuizen is gewoonlijk 
1500 a 2000 dollars. 

De bestrating is , vooral in straten, waarin te
vens een paardenspoorweg ligt, zeer slecht; de 
spoorwijdte dor banen, waarover al het per
sonen- en goederenverkeer tusschen de haven 
cn dc beide stations plaats heeft, is gelijk aan 
die der stoomspoorwegen, zoodat de goederen
wagens daarop direct kunnen worden overgebracht. 

Enkele straten, die door hare hellende strek
king de waterafvoer begunstigen, hebben Nichol
son's houtbcdekking, bestaande uit 2 lagen ge
teerde kruislings over elkander gevlijde planken 
op cene laag kiezel en bedekt met houten blok
ken van 10 duim lengte, 3 duim breedte cn 5 
duim hoogte. 

De hoofd- en dwarsstraten worden, in plaats 
van door namen, door cijfers aangeduid, dat 
veel gemak in het adresseeren geeft. 

Onder de 250 kerken van New-York zijn er 
weinige van architectonische waarde; opmerkens
waardig wegens hare schoone verhouding is echter 
de in zandsteen uitgevoerde Trinitikerk met hare 
vlakke koorafsluiting. 

Van andere openbare gebouwen zijn tc noemen: 
het bankgebouw, zijnde een zorgvuldig uitgevoerde 
Dorische tempel, dc hoofdsterrenwacht (vroeger 
beurs) in Jonischen tempelstijl van Boston-graniet 
gebouwd; in het oog loopend wegens het onprak
tische der indecling van den plattegrond, het 
stadhuis, aan dc zuidzijde in marmer eu aan dc 
noordzijde in zandsteen uitgevoerd; het politie-
gebouw in Egyptischen stijl van graniet opgetrok
ken en verscheidene bekroningen van gebouwen 
met rotondes en koepels. 

Zoowel in New-York als iu dc andere groote 

steden der Unie, vindt men geene andere stand
beelden , dan ter vercering van Washington. 

De inrichting der schouwburgen kan door hare 
architectuur geene eerste plaats innemen ; foyers 
en andere nevenruimten vindt men daarbij te 
spaarzaam aangebracht, doch de ventilatie daar
entegen is meesttijds zeer doelmatig. Ze liggen 
zelden vrij cn hebben veelal toegang van eene 
druk bezochte straat, terwijl het gebouw zelf 
aan dc andere zijde van het blok is geplaatst. 

De hotels hebben zelden groote eenstemmige 
indeelingen, daar ze door aanbouw en verbouw, 
naarmate de zaak zich uitbreidde, zijn tot stand 
gekomen. 

Op dun beganen grond vindt men eene groote 
ontvangzaal en verder cene hal, waarin maga
zijnen zijn te vinden en waarvan het voorste ge
deelte wordt ingenomen door het bureau van het 
hotel, met telegraaf- en wisselkantoren daar-
nevcn. 

Op de andere 4 ii 5 verdiepingen bevinden 
zich de logeerkamers, terwijl dc ruimten voor 
het schoonmaken van klcedercn, closets, enz. 
voor vreemdelingen, die niet overnachten, zoowel 
beneden als boven in grooten getale voorhan
den zijn. 

In een in Philadelphia nieuw gebouwd hotel be
vindt zich een hijschtoestel tot verbinding der 
verdiepingen, dat uit een volledig gemeubileerd 
vertrek bestaat. 

De stads arm- cn ziekenhuizen zijn voor het 
grootste gedeelte te vinden op het langgerekte 
eiland in de East-river. Men vindt daar onder 
anderen een krankzinnigengesticht van slechte 
inrichting cn eene gevangenis voor licht veroor
deelden , waarvan dc inrichting in geenen deele 
navolging verdient; de gangen loopen ringvormig 
langs de gevels, zoodat dc cellen, behalve hunne 
geringe afmetingen, nog slechts door traliewerk 
licht en lucht uit dc tweede hand ontvangen. 
Deze inrichting vindt men 4 malen boven elkander 
herhaald en onderling verbonden door lichte gale
rijen en trappen. 

Verder een ziekenhuis met verscheidene zalen, 
die door 2 kachels verwarmd worden. 

Op het hooger gelegen Wards Island is een 
asyl voor landverhuizers, waar deze tegen 2'/j 
dollar opbrengst opgenomen worden en waarin 
tegenwoordig 1800 a 2000 menschen geheel vrij 
worden verpleegd ; bijzonder vermeldingswaard is 
een door deze inrichting nieuw gebouwd gasthuis, 
dat naar het pavillon-systeem is aangelegd. 

Vijf pavilions bevinden zich aan een doorloo-
pende corridor, met het middelste tegenover de 
huishoudelijke inrichting en de trappenzaal. 

De verdiepingen dezer pavilions bevatten zalen, 
die door portalen met dc corridor verbonden zijn, 
die toegang geeft tot dc theekeuken cn de wachteres; 
aan de andere zijde der zaal zijn de badkamers 
en closets doelmatig aangebracht. 

De luchtverversching geschiedt door ventilators, 
evenals die in het huis van afgevaardigden te 
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Berlijn, zonder liet minste gedruis te veroor
zaken. De ijzeren kolommen, waarop de vloer
constructies der zalen dragen, dienen te gelijk 
voor verwarmingskanalcn. 

ttyg vindt men hieraan toegevoegd eene vcr-
betcringsinrichting voor dronkaards. 

New-York Is overigens rijk aan openbare ge
bouwen , die niet allen in een kort bestek zijn 
samen te vatten cn ons niet dan bij wijze van 
toeval bekend zijn geworden; als zoodanig ver
melden wij nog de Studio Buildings voor schil
ders , bestaande in eene verzameling van vele 
ateliers, die aan alle eischen van licht voldoen, 
met verblijven , stooklokalcn enz. voor het dienst
doend personeel cn eene groote expositiezaal , 
waarin de gezamenlijke schilders één dag per 
week het publick kosteloos recipiëeren cn waarvan 
dikwijls door 1500 menschen uit den hoogstcn 
stand gebruik wordt gemaakt. Verder zagen wij 
b. v. kortelings nog in een Amcrikaansch dag
blad een gebouw vermeld van den architect Ker-
wick voor de Christelijke Jongelings-Vereeniging, 
waarvan dc kosten ƒ3,000,000. bedragen. 

Het gebouw is op den hoek van 2 straten ge
legen cn met een toren met koepeldak bekroond, 
terwijl do gevels in den Franschen rcnaissance-stijl 
zijn ontworpen en tc zamen 255 voet lengte be
slaan. 

Op de eerste verdieping vindt men een gym
nasium, op de tweede eene ontvangzaal met lees
zaal , spreekkamers, kleedkamers met wasch- en 
badgelegenheid en cene groote hal voor 1300 
zitplaatsen met omgaande galerij. 

Op de derde verdieping zijn ruime leessalen 
en cene bibliotheek van 72 bij 31 voet lengte en 
breedte, cn eindelijk op de vierde en vijfde ver
dieping 20 ateliers voor schilders met slaapver
trekken en accessoires, benevens eene expositiezaal; 
het geheele gebouw wordt door middel van stoom 
verwarmd en geventileerd. 

De inrichting der kerkhoven is ruim; alleen 
het groote kerkhof achter Brooklin beslaat 1000 
morgen en is bij wijze van park aangelegd met 
grasperken en fonteinen, terwijl de graven zelve 
ruim zijn uitgemeten en daarom b. v. een groot 
verschil geven met die op het kerkhofPèreLachaise 
te Parijs. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Als gevolg van dc nieuwe organisatie van 
de afdeeling «bouwkunst" van de Weener Aca
demie van Kunsten, is Theophil Hansen daarbij 
tot hoogleeraar benoemd; te gelijker tijd is dezen 
kunstenaar den titel van opperbouwraad en den 
adelstand verleend. 

— Te Dortmund is cene prijsvraag uitgeschre
ven onder dc architecten, zoowel binnen- ols 
buitenlands, voor een aldaar te bouwen nieuw 
raahuis; hiertoe zal het oude raadhuis gesloopt 
worden cn op deze plaats, met toevoeging van 
twee aangelegen stukken grond, het nieuwe ge
bouwd, worden. 

Voor de drie beste ontwerpen wordt succes
sievelijk 500, 300 en 200 Thaler premie gegeven; 
de situatie van het terrein en het programma 
voor den bouw worden belangstellenden op ver
zoek toegezonden. 

— Het „Alexandra Palace" te Musuell-Hill zal 
weldra te Londen geopend worden en belooft een 
geduchte mededinger van het «Crystal Palace" 
te Sydenham te worden. Dit volkspaleis is ont
worpen door Francis Fuller cn is gebouwd uit 
de materialen van het tentoonstellings-gcbouw 
van 1802, door de architecten Meeson en John
son. Dc tuinen zijn aangelegd door Alexander 
Mackenree. Meer dan 4 vierkante mijlen is ge
bruikt voor wandel- cn zijwegen. Er zijn ruim 
60,000 heesters cn boomen geplant, terwijl een 
groote renbaan met tribunen is aangelegd. Het 
paleis is van gebakken steen opgetrokken, met 
steenen ornamenten cn is 900 voet lang cn 80 
voet breed. Boven op 't middelste gedeelte be
vindt zich een toren van 170 voet middellijn en 
220 voet boven den beganen grond : dus 18 voet 
hooger dan het «monument" van Londen. Er is 
eene spoorweg-verbinding gemaakt met Musuell-
h i l l , dat op gelijken afstand van de hoofdstad 
ligt, maar in tegenovergestelde richting als Sy
denham. Men zegt, dat de prinses van Wales 
•Alexandra" het palcis in Juni openen zal. 

— Den 15» April is tc Washington het stand
beeld opgericht voor president Lincoln. Het be
staat uit een wit marineren beeld op eene zuil 

van dezelfde stof. Het monument is 35 el hoog 
en geplaatst vóór het stadhuis. De kosten, ten 
bedrage van 7000 dollars, zijn geheel bijeenge
bracht door de ingezetenen der stad. 

— De grootste gasmeter is sedert kort te 
Londen, Fulhamstation, opgesteld geworden. De 
houder kan drie millioen kubieke voeten gas be
vatten, heeft cene middellijn van 230 voet en 
eene hoogte van 04 voet. 

— Te Adelaide, de hoofdstad van Zuid-A ustra-
lië, is een tweede schouwburg gebouwd, waarin 
alle latere verbeteringen zijn aangebracht; dit 
gebouw kan ongeveer 1800 personen bevatten 
en is den 1"'" April geopend. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Z. M. heeft tot ridder der 
orde van den Nederhindschcn Leeuw benoemd 
den heer J. W. Witscn Elias, eerstaanwezend inge
nieur bij den aanleg van staatsspoorwegen to 
Groningen. 

— De ingenieur .1. A. Beijerinck heeft, na
mens de commissie voor het onderzoek van het 
rioolstelsel alhier, den gemeenteraad te kennen 
gegeven , dat die commissie, na overweging van 
het stelsel-Lieruur, tot de conclusie is gekomen, 
dat het raadzaam schijnt, de proef daarmede tc 
dier stede meer volledig cn op eene door het ge
meente-bestuur aan te wijzen plaats ten koste 
der gemeente te doen herhalen. 

— Hij beschikking van den 30 April j . I., is 
door den minister van binnenlandsche zaken, 
krachtens art. 0 van het koninklijk besluit van 
31 Julij 1841 (Staatsblad n". 20), de concessie 
voor eene stoombootdienst tusschen Amsterdam 
en Waalwijk, vroeger verleend aan van der Hoek 
en van Hilst, tc Waalwijk , ingetrokken en bui
ten werking gesteld. 

— Bij beschikking van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van den 4den Mei 1808 is 
het dagelijksch toezicht op dc dienst van den 
Staatsspoorweg Groningcn-Wiiischotcn mede op
gedragen aau den spoorwegopziener A. M. Vroeg, 
ter standplaats Leeuwarden. 

— In de ateliers van dc heeren Devillers en 
Comp. alhier is een nieuw monument op het ter
rein opgesteld. Het fs bestemd om in Ned. Indie 
opgericht te worden ter nagedachtenis van wijlen 
den heer M' . A. Prins, in leven vice-president van 
den Raad van Indic. Het monument is in clas-
sieken stijl opgetrokken en bestaat uit eene naald 
op een allegorisch basement gedekt door een urn, 
waarop een immortellen krans rust. Aan den 
voorkant van het basement is met gouden lette
ren op een wit marmeren plaat, de nagedachte
nis van den ontslapene vereerd, terwijl de an
dere zijden de gewone emblemata benevens het 
wapen van den overledene vertoonen. 

— Dc telegraafkabel tusschen de friesche en 
hollandsche kust is unde. maal gebroken, en wel 
door den jongsten storm op de hoogte van Ilin-
deloopen. 

— Wij hebben met genoegen kennis genomen 
van den brief, door den heer J. A. Alberdingk 
Thijm aan dc redactie van den «Ncdcrlandschen 
Spectator" geschreven en nemen in het belang 
dezer veel besproken zaak dit schrijven in zijn 
geheel over. 

»l)e eenigszins opgewonden toon, waarin door 
U, in aw n°. van 4 dezer, over mij wordt ge
sproken , geeft mij aanleiding tot eene poging om 
de betrokkene standpunten een weinig toe te 
lichten. 

»Ik weet niet, waarom men gelooft, dat ik iets 
tegen den Heer Koelman heb. Mijne veroordee
ling van het geheel der Monument-kompozitic 
staat te lezen in de »l>. Warande", VIII, bl. 101; 
maar te gelijk mijne hooge waardeering der tee
kening van vele d e t a i l s , inzonderheid der ba-
reliëfs. Toen ik dat artikel schreef, was het mij 
tamelijk onverschillig, of' de teekenaar, die zich 
daar een »zoo meesterlijk schotser en toetser" 
betoonde, Koelman heette, of een anderen mij 
onbekenden naam droeg. Sedert hebben wij, 
hier te Amsterdam, geene gelegenheid gehad 
ons nader met de antecedenten van den Heer 
Koelman bekend te maken. Reeds langen tijd 
ging daar het gerucht, dat dc Heer Koelman de 
bedoelde cr O qui 8 niet zelf zoh geteekend heb
ben, cn daar ze, als openbaring van cene even 
vaste cn korrekte als geestige en bevallige schets-
peu, geene verwantschap verrieden niet werken 
van nederlandsehe kunstenaars, vroeger of later 
tor kennis van het algemeen gebracht, achtte ik 

twijfel omtrent den volkomen nederlandschen oor
sprong «geoorloofd en natuurlijk". 

«Zonderlingis het echter, dat het konstatceren 
van dezen twijfel met den naam van «grievenden 
eerroof' bestempeld wordt. Thorvaldsen liet ge
regeld zijn boetseerwerk door andere beeldhouwers 
in marmer uitvoeren. Het geval was dus denk
baar, dat een kunstenaar, de ideën voor zeker 
werk ontwerpende, ter uitvoering de hand van 
een ander kunstenaar geleend had, cn niet zoh 
gemeend hebben daarmee te misdoen. Die de 
monumentale kunst beoefent weet, dat het aandeel 
van don eersten schepper nan de uitvoering der 
werken dikwijls betrekkelijk gering is. Men is 
hier weinig gemeenzaam met den aard en de 
voorwaarden der monumentale kunst. Van daar 
wellicht die verontwaardiging over den door mij 
aungeduiden twijfel. 

«Het spreekt ondertusschen van zelf, dat i k , 
voor mij , hooge waarde hecht aan de bizonder-
heid, of in het onderwcrpelijk geval ontwerper 
en teekenaar de zelfde persoon is; maar dit moet 
voor de genen, die het o n t w e r p van de Hee
ren Koelman en v. d. Waeijen Pieterszen, bene
vens de later door den eerste geleverde model
len goedkeuren, van niet veel belang wezen. 

«Dit, Mijne Heeren, achtte ik noodig te laten 
vooratgaan aan de verklaring, die het mij een 
waar genoegen is heden te kunnen uitspreken. 

«Genoodigd ter bezichtiging van de groote ver
zameling studies, waarmede dc Heer Koelman de 
vaststelling van zijn bekroond ontwerp heeft voor
bereid , heb ik de volkomene overtuiging verkre
gen , dat elke «twijfel," omtrent het auteurschap 
der teekeningen voor het Monument, voortaan, 
als geheel ongegrond, behoort tc worden ter 
zijde gezet. Niet alleen, dat in de schetsen van 
het wordingsproces de meesterhand, die ik in dor 
tijd in de teekeningen gehuldigd had, volkomen 
herkenbaar is, maar de uitmuntende c r o q u i s 
en teekeningen van 's Heeren Koelmans vercie-
ringsontwerpen voor het aangekondigd «Paleis 
der Staten-Generaal" leveren het bewijs, dat deze 
kunstenaar slechts heeft te w i l l e n , om dag 
aan dag, zijne aanspraken op de hulde van eiken 
man van kennis en smaak te vermenigvuldigen. 
De Heer Koelman heeft verwezenlijkt, wat mij 
onmogelijk scheen; zijne teekeningen met de pen 
doen II denken beurtelings aan Flaxman en 
Kaulbach, en toch bestaan er van hem teekenin
gen cn schilderijen, wier timiditeit, om niet te 
zeggen weekheid, van voordracht in strijd schijnt 
met dc kracht cn de pittigheid, die ik voortaan 
de eerste zal zijn in deze inderdaad buitengewone 
kunstenaarsnatuur te huldigen. Dat de teeke
ningen, geleverd ten gevolge der gemaakte aan
merkingen, van velerlei gehalte, zoo ver beneden 
den arbeid staan, die in 's kunstenaars geest 
gerijpt was zonder «veelzijdige medewerking," 
is voor mij een nieuw bewijs, dat «kommissiën," 
althands zoo deze niet door éene koninklijk voe. 
lende en handelende persoonlijkheid bcheerscht 
worden, slechts van verlammenden invloed op 
Monumentontwerpen kunnen zgn. 

«Bij dezen dan te-rug-nemende en te-recht-bren-
gende wat, naar den eisch niet slechts der vrien
den van den Heer Koelman, maar der meest 
gewone rechtvaardigheid en loyauteit, behoort 
te-rug-genomen en te-recht-gebracht te worden, 
kan ik daarbij niet nalaten met den mecsten ernst 
te verklaren, dat in de gantsche monument-zaak, 
door mij niets onder het schild der anonymiteit, 
noch ook van eenigen pseudonyem, geschreven is, 
ten zij ia de «Warande," voor welker ongetee-
kende bijdragen ik mij meermalen verandwoor-
delijk heb gesteld. 

«Ontvangt de betuiging mijner hoogachting." 
Hilversum, Uw. dw. dienaar, 

2B April 1868. J. A. ALUEBDINGK THIJM. 

— Als vervolg op de opgave der ingekomen 
antwoorden op de prijsvraag, uitgeschreven door 
commissarissen der Nieuwe of Litteraire Sociëteit 
op het Plein tc 's Gravenhagc (zie Opmerker pag. 
44) kunnen wij alsnu mededcclen dat de Com
missie van beoordeeling, bestaande uit de heeren 
F. W. Conrad, W. C A. Staring, J. A. Kool, 
H. F. G. N . Camp en mr. C. Vosmaer den uit
geloofden prijs van f 250 heeft toegekend aan het 
ontwerp van den heer J. F. Metzelaar te Delft. 

Wij vermelden deze bckrooning met genoegen, 
daar het waarlijk eene zeldzaamheid is dut de 
uitgeloofde prijzen bij dergelijke wedstrijden wor
den toegekend; gewoonlijk wordt de zaak op de 
lange baan geschoven en tracht men een of meer
dere plannen voor weinig geld aan te koopen. 

Amsterdam. In de op het einde der vorige 

week gehouden vierde jaarlijksche algemeene 
vergadering der Amsterdamsche Kanaal-maat-
schappij > '» het. bekende voorstel der directie, 
betrelfende eene oveieenkomst met den Staat, 
„a langdurige discussie, aangenomen met 506 
tegen 67 stemmen; vooraf werd met 402 tegen 
269 stemmen verworpen een voorstel, tegen 
beurstijd door den heer Rahuscn gedaan, om de 
vergadering tot morgen te verdagen. 

Groningen. Als vervolg op onze vroegere 
berichten en de advertentiën omtrent de prijs
vraag voor het monument te Heiligerlee kunnen 
(fij medcdcelen , dat de commissie na bekomen 
machtiging het naambriefje geopend heeft van het 
ontwerp: dc onafhankelijkheid van Nederland en 
daaruit is gebleken, dat inzenders en ontwer
pers er van zijn de HU. P. Schenkenberg van 
Microp en J. H. Egonberger, te Groningen, die 
met hun ontwerp de eer onzer provincie op 
waardige wijze hebben gehandhaafd. Er wordt 
met hen over den aankoop onderhandeld cn wel
dra zullen er denkelijk photografischc afbeeldin
gen van het monument worden verkrijgbaar ge
steld. 

Dalfsen, 28 April. Men is thans weder druk 
bezig met het opmeten van den spoorweg Zwolle— 
Almelo, en de lijn zal nu waarschijnlijk de vol
gende verandering ondergaan. In plaats van de 
aansluiting aan de Vechtbrug zal men nu van af 
den straatweg van Zwolle op Heino den spoorweg 
Zwolle—Meppel verlaten, en zoo regelrecht den 
zoogenaamden Marshoek doorsnijden in de richting 
van den Berg bezuiden ons dorp, om zoodoende 
langs de suikerfabriek door Lemele naar Hancatc 
en Vriesevecn Amelo te bereiken. 

— Omtrent de brug te Bommel kunnen wij 
mededeelen, dat de onderbouw weldra door den 
aannemer zal worden opgeleverd, en dat de pre
paratieven voor den bovenbouw reeds gemaakt 
worden; deze moet den l"™ Sept. 1809 geheel 
in orde worden opgeleverd. 

Wijk bij Duurstede. Kerkvoogden van de 
Hervormde gemeente van het nabijgelegen Rijswijk 
noodigen bouwkundigen uit tot het leveren van 
plan, bestek en begrooting voor de restauratie 
van het inwendige gedeelte der kerk tot de som 
van hoogstens 5 a 6 mille. Wij ontleenen de 
onderstaande bijzonderheden aan eene advertentie, 
omtrent deze prijsvraag in de Haarlemmer cou
rant voorkomende: 

De restauratie bestaat hoofdzakelijk in : 
lo. Herstelling, des noodig vernieuwing, der 

kluizen of vervanging derzelve op andere wijze: 
2o. Het stellen : a. van 260 nieuwe zitplaat

sen cn beschikbare ruimte overlaten voor later 
te stellen zitplaatsen, zoo daaraan behoefte kwam 
en voor de nachtmaalstafel; 6. van een nieuwen 
preekstoel; c. een oxaal voor orgel; 

3o. Dc vernieuwing der bevloering. 
De plans enz. moeten geteekend zijn met de

zelfde spreuk als de verzegelde biljetten , waarin 
naam en woonplaats gemeld zijn. De biljetten 
van de onbekroonde inzenders worden ongeopend 
verbrand en dc stukken aan dc opgegeven adres
sen teruggezonden. 

De bekroonde stukken blijven het eigendom van 
kerkvoogden. Voor het goedgekeurde plan enz. 
wordt uitgeloofd de prijs van ƒ200. 

De beoordeeling der ingezonden stukken zal 
door Kerkvoogden worden opgedragen aan neu
trale bouwkundigen. 

De stukken worden vrachtvrij ingewacht, vóór 
15 Augustus e. k., aan het adres van den Secre
taris-Kerkvoogd , die, op franco aanvrage, bereid 
is alle mogelijke inlichtingen te geven. 

Aanwijzing in loco zal geschieden op Zaterdag 
den W", den 23 , 1 M en den SO""1 Mei, van des 
voormiddags 10 tot 's namiddags 2 ure. 

Onwillekeurig vraagt mon zich af, waartoe deze 
prijsvraag zal leiden en of er nog bouwkundigen 
njn, die moed hebben daaraan tijd en moeite 
te besteden. 

Varia. 
Bakoven met heetwater verwarming. In 

de garnizoensbakkerij te Hamburg is door de 
Irma Hieghorst & Comp. een bakoven met heet-
waterverwarming gemaakt, waarvan het groote 
voordeel daarin bestaat, dat de verwarming en 
<le bakkerij geheel van elkander afgescheiden zijn 
en zoodoende alle vuil cn asch geheel in de 
laatste vermeden wordt. 

De vuurhaard is voor alle soort van brandstof 
ingericht en verwarmt van daaruit 2 rijen enkele 
gesmeed ijzeren buizen van 15 voet lengte, °/4 

duim middellijn buitenwerks en ' / u duim ijzer
dikte ; deze zijn voor gedeelte met water ge
vuld cn voor de plaatsing aan een proefdruk 
onderworpen van 60O0 Pfd. per vierkante duim. 

Do stoomspanning in dc buizen wordt gecon
troleerd door een daarop geplaatste manometer 
en mag niet meer bedragen dan 2000 Pfd. per 
vierk. duim, dewijl deze spanning gelijkstaat 
met de hoogstens noodige hitte van 200». Reaum. 

Do vulling van den oven geschiedt op eene ijzeren 
slede van 5% voet breedte en 11 voet lengte, 
die zich gemakkelijk op cene baan beweegt, welke 
tot buiten den oven op eene soort van stelling 
verlengd is. 

Op deze wijze worden 110 brooden te gelijk 
gebakken. 

De prijs van dezen oven bedraagt 1200 Thlr. 
Behalve in Hamburg zijn dergelijke ovens ook 

reeds toegepast in Torgau , Erfurt en Mainz en 
schijnen zeer goed te voldoen. 

De Amerikaansche spoorwegen. Uit een 
onlangs openbaar gemaakt bericht van den com
missaris van de «general-land-ofllce" van de 
Vereenigde Staten, blijkt, dat van de invoering 
der spoorwegen in dc Vereenigde Staten af kan 
gerekend worden, dat jaarlijks 1000 Engelsche 
mijlen spoorweg zijn voltooid, want er zijn nu 
niet minder dan 37.000 Engelsche mijlen gereed, 
terwijl buitendien nog 17.800 Engelsche mijlen, 
dat is meer dan-een derde van alle spoorwegen 
in dc wereld, onderhanden zijn. Om tot deze 
wonderbaarlijke uitkomst te komen, heeft de Re
geering daartoe meer dan 184 millioen dollars en 
800.000 akkers land bijgedragen. 

Kunstmat ig Marmer . Het valt niet te ont
kennen, dat de kunst om het natuurlijk marmer 
na to bootsen, bijna het hoogste toppunt heeft 
bereikt. Reeds de aloude Romeinen versierden 
hunne prachtige gebouwen van binnen met zoo
genaamd stuc-marmer, 't welk nog heden ten 
dage hoofdzakelijk uit zand, kalk en gips wordt 
samengesteld. 

Voor ongeveer twee jaren is het den Heer Thiel 
in Cassel gelukt eene kunstmatige marmersoort, 
door hem „Hellenensteen" gbheeten, te vervaar- «• 
digen, die alle andere soorten in hoedanigheid 
overtreft. De bereidingswijze, die op scheikun
dige gronden berust, is tegenwoordig in handen 
van de firma Ph. A. Philipsohn & Comp., die 
te Cassel eene fabriek heeft opgericht, waarin 
groote vierkante platen vervaardigd worden, die 
somwijlen bij eene lengte van 10 en eene breedte 
van 5 voet, eene dikte van 1 voet bekomen, cn na 
behoorlijke droging tot verscheidene doeleinden wor
den bearbeid. De fabriek levert buiten cn behalve 
bouwkundige voorwerpen van smaak, ook prach
tig mosaïkwerk, 't wolk eerst op den steen ont
worpen wordt en daarna met fijne instrumenten 
wordt uitgehouwen; dc daardoor ontstane verdie
pingen worden wederom met dezelfde stof, onder 
bijvoeging van bepaalde kleurstoffen, opgevuld, 
cn het geheel evenals marnier gepolijst. 

Wat de naam „Hellenensteen" betreft, deze 
heeft zijn oorsprong tc danken aan de groote 
gemakkelijkheid, waardoor men deze stof zoodanig 
kan verwerken en vermengen, dat zij het schoone 
marmer uit het Hellenengcbergte in Griekenland, 
zeer nabij komt, en als kunstproduct voor deze 
niet behoeft onder tc doen. Dc bouwkundige 
voorwerpen , zooals lijsten enz. worden in groote 
blokken vervaardigd, in de verlangde vormen 
gebracht door met stoom bewogen cirkelzagen cn 
schaafmachines cn daarna door de slijpers afgewerkt, 
die er de laatste hand aan leggen. De prijs is 
zeer matig en bedraagt ongeveer 12.5 tot 20 
silbergroschen (f 0.75 a f 1.20) per vierkante 
voet. 

Correspondentie. 
yin» A. H. O. te Z. De redactie is in de on

mogelijkheid aan het geven van inlichtingen om
trent de Compagnie Générale de Messageries a 
Vapeur te voldoen. Het bericht werd door haar 
aan een buitenlandsch tijdschrift ontleend. 

— Aan het verzoek van K. te Z. zul voldaan 
worden; de Redactie zal de te ontvangenc in
lichtingen onmiddclijk toezenden. 

— Aan O. te U. Uw stuk is ter opname niet 
geschikt en zal U worden teruggezonden. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Maandag, t l Hel. 
Utrecht, door de Directie der Ncdcrl. Rhijnsp.Maatsch.: 

oudersckcidcnc werken tot uitbreiding von het station Har-
melen. 

Zetten, ten t l ure, ten huize van den kastelein 6. 
Worms: het maken van eenen vlugtheuvcl, inhoudende vol
gens de maten ruim 15000 kub. cl. 

Dinsdag, 12 Hel. 
Breskens, ten 11 ure, in het hof van Holland: 1°. het 

eenjarig onderhoud der werken tc Brcskcns; 2°. het eenjarig 
onderhoud der kazerncgebouwen enz. tc Brcskcns, beide onder 
het beheer der genie te Vlissingen. 

'• llage, ten 12 ure, aan liet ministerie van binnenl. zaken: 
het spannen cn ophangen van twee Telegraafdraden aan de 
bestaande palen, op dc lijn van Rotterdam over Dordrecht 
cn Willcmsdorp tot Roosendaal, cn van ccn Telegraafdraad 
van Roosendaal tot dc Belgische grens bij Esschen, in twee 
perceelen. 

Woensdag, 18 Hel. 
Breda, ten 11 ure, in het koffijhuis by de kinderen 

Beekman op de markt: 1. het eenjarig onderhoud van de 
werken; 2. hct_ eenjarig onderhoud van dc werken der ko
ninklijke militaire akademie, en 3. het éénjarig onderbond 
van dc kazernegebouwen enz., aUcu ouder het beheer der 
genie tc Breda. 

Donderdag, 14 Hel. 
'sBoarh, ten 10 ure, in bet Café Restaurant: lo. bet 

eenjarig onderhoud; a, der werken; b. van de kazerncgebou
wen enz.; e, der werken te Crcvccocur, aan dc Blaaawe 
.Sluis cn van Nieuw St. Audries, alle onder het beheer der 
genie tc 's Bosch; cu 2o. bet herstellen van bruggen te 'sBoscbj 

Enkliulzcn . ten 11 nrc, in liet West-Friesche buis: lo. 
het verbeteren von stccnglooiing cn verder aau den Drcch-
tcrlandschcn Wcst-Frieschen umriugdijk in den jarc 1868 te 
maken cn te onderhouden werken; 2o. Het leveren van 848 
stuks beste bezaagde Dantzigcr of Rigasclic greenen platen, 
710 strekkende ellen best vierkant bezaagde Dantziger of 
Rigasch grecnen ribhout cn 213 strekkende ellen greenen 
ankerribben, en van 424 stuks beste eiken beslagen palen , 
van dilFcrcutc lengte, mitsgaders het muken van eene schoei
ing ter lengte van 212 ellen, met de bovenstaande houtwa
ren, en van cene klcivaUing met getrokken klei, mede ter 
leugtc van 212 ellen. Alles aan den Oininidijk in no. 11. 

'a llage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het leveren van vierkant beslagen eikenhout, ten 
dienste van wissels cn van eikenhouteu dwarsliggers ten 
behoeve van de Staatsspoorwegen, in twee perceelen. 

Vrijdag, 15 Hel. 
Utrecht, door dc Directie der Ncd. Rhijnsp. Maatsch.: 

liet maken vau drie beweegbare bruggen met aansluitend 
aardewerk, het stntionstcrrein en gebouw te Soetcrmeer— 
Zegwaard, retirade-gebouwtje cu vier dubbele wachterswonin* 
gen voor den spoorweg Gouda—'s Grarentiage. 

Zwolle, ten 2 ure, in het Odcon: Het verbouwen van 
dc schouwburgzaal van het Odeon. 

Zaterdag, IA Hel. 
iictr/ijl, ten 11 ure, in het logement dc Beurs: 1. het 

eenjarig onderhoud der werken; 2. bet éénjarig onderhoud 
van de kazcruegebouweu enz ; cu 3. cene vcrwing van wer
ken, alle onder het beheer der genie te Delfzijl, 

Ridderkerk , ten 12 ure, door den heer J . de Jong: 
het bouwen van een buis. 

Lelden, Itn 12 ure, in het geinccnlandshuis: lo. Het 
verdiepen van dc Snaarnwoudcr Lied., wederzijds van de 
Oudcbrug aan het Pcnningsvccr; 2o. idem van de kolk cu 
de binnculigploats vau de Kolksluis cn van dc vaargeul in 
dc haven cn inoud voor dc kleine sluis te Spaarndam.; 3o. 
idem van den Ouden Rliijn, van dc Spanjaardsbrug tot 250 
cl ten oosten van dc Leiderdorpschc brug; 4o. idem van de 
Meerhurger- en Roomburgcrwntcringcn ouder Soetcrwoude , 
wederzijds van de Rhijndük-sluizcn; 5o. levering van gegoten 
ijzer; Go. idem vau stafijzer cn ander metaal; 7o. idem van 
spijkers cn ijzerwaren; 8o. idem van gebakken steen; 9o., 
lOo., Llo., 12o. cn 13o. idem van eiken, greenen cn ander 
bout; I In. idem vau behoeften voor de stoomgemalen; 15o. 
idem van gereedschap voor idem; lGo. idem van 8'/̂  ton 
stecukolcu; 17o. idem van grind, puin cn zand; 18o. idem 
vau grind, puin, schulpen eu rijshout; Mo idem van ballast-
stccn en puin met eeuig vervoer; 20o. idem van scbulpkalk; 
21o. idem van tras cn portland-cement; 22o. idem van verw» 
stolfcu cn andere zaken; 23o. idem van gereedschap, en 
24o. vervoer en verwerken van puin en grind op den Spaarn-
dnmschcn dijk. 

11 in«ilng. 1 » Hel. 
Zutrcn, ten 11 ure, iu dc HoUamlschc Tuin; het eenjarig 

onderhoud vau lo. dc werken te Zutfcn; 2o. dc kazernegebon-
wen, enz. tc Zutfcn; 3o. dc werken tc Docsborgh; 4o. de 
kazerncgebouwen, enz. tc Docsborgh en 5o. dc kazernegebou-
wcu, enz. to Arnhem. 

Haarlem, teu lS'/'j ure, aau het prov. bestuur: het 
driejarig onderhoud van dc haven beoosten het Oude Schild, 
op het cilaud Texel, dienst 1868—71. 

Woensdag, 20 Hel. 
'n llage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zaken: dc levering van spoorstaven met eindverbindingen en 
houtschrocven, voor de werkplaatsen tc Tilburg cn te Zwolle. 

'a llage, ten 12 ure, aan het miuisterie van binnenl, 
zakcu: het docu vnu eenige herstellingen aan de lands ge
bouwen tc 's Grnveuhagc. 

'« llage, teu 12 ure, aau het ministerie van binnenl. 
zakcu: de aanleg eener tclcgraafliju gedeeltelijk met drieën 
gedeeltelijk met vier draden langs den staatsspoorweg van 
Bergen op Zoom naar Goes, het spannen van een telegraaf
draad van Bergen op Zoom naar Roosendaal en het maken 
der verbindingen met dc bestaande lijnen te Bcrgcu op Zoom 
cn tc Goes. 

'ullage, ten 12'/s ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het vcrbrccdcn vnu het onderhanden kanaal door den 
Hoek vau Hollaud, tussclien deu Zanddijk en het Scheur, 
voor dc verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee, 

Drempt, door kerkvoogdeu eu notabelen van de her
vormde gemeente: het herbouwen van de kerk der hervormde 
gemeente tc Drcmpt met nieuwe predikstoel cn verder ameu
blement , beucvens eenige herstellingswerken aan het pastoru-
gebouw. 
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Vrijdag, 22 Mel. 
Middelburg, tcu 10 ure, aan het prov. bestuur: het 

verdiepen en verbroeden der haven tc Brcskcns, het maken 
van ecu oostcrlioofd en het onderhouden dezer werken ge
durende 1808. 

Leeuwarden. ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het 
stellen vau rijzen schuttingen en liet doen van stroobcpotin-
gen in dc zoogenaamde Tonueduiucn van Hollum en in de 
duinen tusschen Hollum cn Bnllum, op bet eiland Ameland. 

Zaterdag 23 Hel. 
Utrecht, ten 1 ure, ten raadhuize: het uitbreiden der 

stedelijke gasfabriek. 
Maandag, 2.1 Hel. 

Utrecht, door dc Directie der Ncd. Iiliijn-|i. Mnatsch.: 
het bouwen van ecu stationsgebouw, rctiradegebonw cn ver
dere werken 0|> liet slation te 's Gravenhage. 

Donderdag, 4 Juni. 
'•Hage, ten 12 ure , aan liet ministerie van binnenl. 

zaken: het leveren van vierkant beslagen eikenbout voor 80 
wissels en van 400 eikenhouten dwarsliggers voor de staats
spoorwegen , in twee perceelen. 

Donderdag, 2 Juli. 
' • l l age , ten 12 ure, aan bet ministerie vau biuncnl. 

zaken: het maken en stellen van den metalen bovenbouw 
voor de brug over de Sinas bij (,'revceoeur. 

Afloop van aanbestedingen. 

«ees t , 21 April: bet bouwen van liet St. Joscph-gc-
Bticht; zes inscbrijvings-hillctten, als: W. Schrouwen tc 
Schiedam ƒ 80248. G. 51. Zeegcrs te Amersfoort ƒ33800. 
G. T. Kfmpschrcur te Amersfoort 33040. H. Heuvels te 
Arnhem ƒ 303W2. N . van Vcerssen te Hilversum ƒ88100 en 
J. C. vnu der Klcij tc Amsterdam ƒ40483. Gegund nan W. 
Schrouwen te Schiedam. 

Anicraroort , 2 » April: het eenjarig onderhoud van lo. 
Mei 1808 tot ultimo April 1809, van: lo. de werken op de 
legerplaats bij Milligeu, aannemer II. J . Buitenhuis, tc 
Elspect, voor ƒ 11150 cn 2o. de, kazernen , stallen, cnz. tc 
Amersfoort, nanucmer W. van • Doornik , tc Amersfoort, 
voor ƒ 3300. 

Amsterdam , 30 April: lo. het éénjarig onderhoud van 
de kazerne, gebouwcu, cnz.; aangenomen door dc Heeren 
C. van Opstal cn Zoon , voor f 2040 ; 2o. idem van dc met
sel- en timmerwerken; deuzclfde voor ƒ1500 en 3o. idem 
van de aardewerken cn zeeweringen; aaugcnomcu door den 
Heer C. L. Hcijiuk, voor ƒ 1400. 

's llage, 30 April: lo. Het inkeepen, vlakken cn creoso-
teeren te Dordrecht van 100,000 dwarsliggers cn dc levering 
van 1,500,000 Ned. ponden creosoot-olic, in twee perceeleu. 
Daarvoor waren negen hillcttcu ingekomen. Dc minste in
schrijvers waren de heeren 1'. B. vnu der Made cu C. Gips 
Cz. te Dordrecht, als perceel I voor ƒ14,1199, perceel 2 
voor ƒ57,950, cn dc massa voor ƒ72,700; — If. het inaken, 
leveren cn opstellen van negen 'draaischijven van 5.30 mid
dellijn. Daarvoor waren 14 billetten ingekomen. De minste 
inschrijver wns dc lieer II. Vigee, tc Haarlem, voor ƒ 13,573. 

Zevenhuizen . 1 " e i : het Sjarig onderhond der molens 
enz. vnn den Ziiidplaspolder in Schicland: lc perceel 15 in
schrijvers; minste inschrijver A.Oudijkte Goudn voor ƒ30800; 
aannemer dezelfde voor ƒ30000. 2c perceel 17 inschrijvers; 
minste inschrijver C. van der Loo tc Zuid-Waddinxvccn voor 
ƒ 11300; aannemer A. Luijcndijk tc Noord-Waddiiixvccn 
voor f 10800. 3cperceel (voor3jaren) 9 inschrijvers; minste 
inschrijver L Visser tc Gouda voor ƒ7490, aannemer de
zelfde voor die som. 3c perceel (voor 0 jaren) 10 inschrij
vers; minste inschrijver U Visser te Goudn voor ƒ14750, 
aannemer dezelfde voor f 14700. 4c perceel 6 inschrijvers ; 
minste inschrijver J. J. 11. Tnmsc tc Beeowijk voor ƒ 2000, 
aannemer dezelfde voor ƒ1041. 5c perceel 6 inschrijvers; 
minste inschrijver J . .1. 11. ïninse tc Bccuwijk voor ƒ1000, 
oonnemcr dezelfde voor ƒ975. 0c perceel 0 inschrijvers; 
minste inschrijvers J. & K. vnn der Torren tc Zuid-Wad-
dinxveen voor ƒ3449, oauncmers dezelfde voor ƒ3400. 

•» Hage. 2 Mei: lo. Het eenjarig onderhond van werken 
cn 2o. het eenjarig onderhoud van dc kazerne-gebouwen cnz. 
te 's Gravenhage. Dit geschiedde bij inschrijving cn opbod. 
Voor perceel no. 1 waren 2 billetten ingeleverd; het werd 
ingezet op ƒ1500, met verhooging van ƒ 1 0 , en gemijnd 
door den heer S. van der Kamp alhier, voor ƒ 1950; voor 
perceel no. 2 wnrcu 5 billetten ingekomen; het werd inge
zet op ƒ8000, mede met verhooging vau ƒ 1 0 , eu gemijnd 
door den heer Bodry , uit Leiden, voor ƒ 10,380. 

Maassluis, 2 Mei: het uitdiepen der havenkom in deze 
gemeente; van dc acht ingekomen inschrijvingsbillcttcn was 
minste inschrijver dc heer J. Cocnrand tc Delft, voor ƒ4400; 
de hoogst ingeschreven som bedroeg ƒ8725. 

Ceerlruldeiilierg , 4 Mei: het eenjarig onderhoud van 
aard- cn timmerwerken onder het beheer der genie alhier; 
aangenomen voor ƒ4100 door 1). von Toll alhier, en bet 
eenjarig onderliouct der kazernen cn van het hospitaal mede 
ouder net beheer der genie, door dcuzelfden voor ƒ 1301). 

's llage , 4 Mei: lo. het uitdiepen vnu een gedeelte van 
het kanaal doorVoornc, in dc provincie Zuid-Holland. Daar
voor waren 15 billetten iugekomen. Dc minste iuschrijver 
was dc heer A. Hnnsum, tc Giessendam. voor ƒ9322 ; 2o. 
de afsluiting van het Noorderdicp cn dc uitvoering van 
eenige werken in verband daarmede, onder dc gemceute 
Dubbeldam, bchoorendl tot dc Merwedc en Killen in de 
provincie Zuid-Holland. Daarvoor waren 23 billetten inge
komen. Dc minste inschrijver was de heer A. Schram, tc 
Sliedrceht, voor ƒ82,700; en Se. het wegruimen van ccn 
wrak hij bet Goercesche zeegat. Van dc twee daarvoor iu
gekomen billetten wns het minste dat van den heer A. V. d. 
Tak, tc Gocdcrccde, voor ƒ 4400. 

's l lngc , 5 Mei: het maken van twee ijzeren lichtopstan-
den, cn het stellen vnu beiden, bewesten Fort Bath in 
Zeeluid, alles met den aankleve van dien: daarvoor waren 
8 billetten van inschrijving iugekomen cn was dc miusto 
inschi^jving die van de heeren .Molinnau & Cic.: tc I.ceu-
wordofy voor ƒ 1080. 
. ' A r ü i i c m , A Mei: het timmeren van een brugschip. In-
«komen 2 billetten. Hoogste inschrijver W. Wissink voor 
'ƒ1878.;langste P.. Meijer voor ƒ1747,48. 2o.IIct leggen vau 
eeu-iipoliu.net Eusebiusplcin. Ingekomen 0 billetten. 
Hoogste inschrijver J . Primus voor ƒ1200, laagste E. Eibers 
*9orVf)91. So. Het verdekken van het zinkendak van ccn 
gedeelte vnu Musis Sacrum. Ingekomen 7 billetten. Hoogste 

iTnschrgvcr J. H. Pothmnn voor ƒ 735, laagste A. D. Ham-
ïurger te Utrecht voor,' ƒ 401. No. 1 is aan den laagsten 
bschrijvcr gegund ,'Né. 2 cn 3 in beraad gehouden. 

Advertentiën. 

• O P E N B A R E A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER cn WETHOUDERS der Ge

meente Utrecht, zijn voornemens op Zaturdag 
23 Mei 1868, des namiddags ten één ure, ten 
Stadhuize in het openbaar aan tc besteden: 

B e t uitbreiden van de Stedelijke 
Gasfabriek 

Het bestek en dc teekeningen liggen ter inzage 
aan bet bureau der Gemeentewerken achter Kla-
renburg en is het bestek aldaar, zoomede ton 
stadhuize cn bij dc Boekhandelaren VAN TER
VEEN E.v ZOON verkrijgbaar gesteld tegen be
taling van f\ per exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maan
dag 18 Mei e. k., des voormiddags ten 10'/, ure. 

Utrecht, 7 Mei 1808. 
De Secretaris 

der gemeente Utrecht, 
W. II. DE WATTEVILLE. 

0DE0N TE ZWOLLE. 
HET 11ESTUUR VAN HET ODEON te Zwolle 

is voornemens op Vrijdag den 15 Mei 1808, 
des namiddags te 2 ure, in een der Lokalen 
van het O D K O N , in het openbaar aan te be
steden : 

Het verbouwen der Schouwburgzaal 
van het Odeon te Zwol le . 

De bestekken liggen ter lezing in het ODEON 
cn de voornaamste Logementen te Zwolle, te 
Kampen bij BREIJINK, te Deventer in DE KEI
ZERSKROON op de Stroomarkt, te Zutphen in 
DE HOLLANDSCHE TUIN, te Arnhem in HET 
ZWIJNSHOOFD, te Utrecht in DE BAK, te Am
sterdam in HET VOSJE cn NIEUWE STADS HER
BERG, te Rotterdam in HET CAFÉ FRANCAIS 
en HOTEL WEIMAR. 

Van dc teekeningen kan inzage genomen wor
den cn inlichtingen worden gegeven door den 
Architect B. REINDERS te Zwolle, bij wien te
vens de bestekken op franco aanvrage te ver
krijgen zijn. 

Aanwijzing in loco op Woensdag den 13 Mei 
bevorens, des namiddags te 2 ure. 

Het Bestuur van het Odeon, 
Namens dezelve, 

BARON VAN 1IAERSOLTE VAN HAERST, Voorz. 
J. J. DOIJER, Secretaris. 

INSCHRIJVING. 
Levering van ÏOOOO Iepenhouten Droog

stokken. Voorwaarden en Standmonster gede
poneerd bij den Portier van de Fabriek der 
Heeren PRÉVINAIRE & C°. te Haarlem. 

Ransomcs Fatent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolcn, Vazen, Fonteinen, Graftcekenen . enz. 

Ransomcs Patented Solu t ions , Kiezel-
zuur- en C'alcitim-prcparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Fatent Free-grit Grindstone. 
Slijpstccncn van 12 X 2 tot. 48 X 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1867, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken, Goederen, Loodsen, cnz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bcvan &Sturze, 
Bonner-IIiitle-Verein, cnz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C». 
Adres: F O L B E B S & C". Rapenburg. Amsterdam. 

C H A R L E S R E M Y & B I E N F A I T . 
WESTERII.VVEN , Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren Plannen en Begrootingen voor de 
Verwarming cn Venti leer ing van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in tc zenden. 

LOODPLETTERU 

P E K S E R I J 
t e T T R E C I I T . 

De ondergeteekende zijne onlangs alhier opge-
rigte Loodpletterij cn Perserij geheel gereed heb
bende , beveelt zich minzaam aan tot de levering 
van alle soorten van Geplet L o o d , Looden 
Waterleidings-, Composit ie-buizen, Pomp. 
s tukken , en al wat verder tot dit vak behoort. 

In zijne dienst hebbende u i t e r s t b e k w a m e 
ï l V l i » E R K E R S , verzekert hij ook in dit 
vak aan alle eischen van goed en fraai werk 
tegen lage prijzen te zullen kunnen voldoen, 
terwijl voor duurzaamheid een aantal jaren ge
garandeerd wordt. 

Prijsopgaven en Pijpenkaarten worden op franco 
aanvragen toegezonden. 

A. D. HAMBURGER, 
OUDE GRACHT, Wijk B. No. 6. 

" r ï n g - o v ë n " 
VAN 

ERIEBR, HOPPMAM. 
KONINKLIJK GEOCTROIJEERD. 

Bekroond met den Grooten Prijs. 
Wereldtentoonstelling le Parijs 1867. 

Uitsluitende Agenten en Constructeurs 

PIETERSEN & O . 
Vlamingstraat , 's Gravenhage. 

TOESTELLEN 
(MIDDELBARE DRUKKING) 

van A B L & P O E N S G E N te Dusseldorf, 
voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen , Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouwburgen, Beurzen en Bankgebouwen, Broei
kasten , cnz. enz. met GARANTIE. 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE,DEN AANLEO 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE WERKEN. — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s o u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

P O R T L A N D - C E M E M T 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

D U T C H E l l M O W en Zonen te R i e b r l c h . 

Deze O E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge, hij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar b|j den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N T A B D E B P O T . 

IMgegeven y> Arnhem bij D. A. THIEME.—Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C°. te ilmsferdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Derde jaargang. 5°. 20. 

Ttruiijit (erenIJ iederen Iitirdif bij 
li. A. TMEME te Arnhem. 

frijl per 3 maanden ff info p. p. ƒ (.65. 

16 Mei 1868, 

•el abonneert lick soar Hl jaargang, 
istatuliës loilen ƒ -.11 Mr{IISISI regel 

si ƒ-.15 nor npl u Ml 1°. 

WEEKBLAD voor AEOHITEOTEI, OTEHEFRS, EABRIKAFTEÏJ, AAMEMERS en WERKBAZEN. 
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HET VERKOPEREN VAN IJZEREN 
VOORWERPEN. 

Sedert eenige jaren wordt door den heer Oudry 
tc Parijs van eenn handelwijze gebruik gemaakt 
om allerhande ijzeren voorwerpen inct ccn dik 
laagje koper tc bekleden , die ook de belangstel
ling der bouwkundigen in hooge mate waar
dig i s , en het is om die reden, dat wij daarover 
het een en ander wenschen in het midden te 
brengen. 

Niets is gemakkelijker en eenvoudiger dan bet 
verkoperen van ijzer en staal; men behoeft slechts 
het schoongemaakte voorwerp , bijv. eene brei
naald , ccn nies enz. voor eenige oogcnblikkcn in 
cenc zeer verdunde oplossing van kopervitriool 
tc dompelen, om er terstond een aanzien aan te 
geven, alsof zij van zuiver koper waren gemaakt. 
Hierbij wordt echter in gelijke mate het ijzer in 
het zuur opgelost, als het koper daaruit vrij 
wordt. Wil men dus het ijzer of staal niet tc sterk 
aantasten, dan mag het slechts een korten tijd 
in dc vloeistof vertoeven, zoodat men ook een 
koperlaagje van uiterst geringe dikte verkrijgt, 
dat zich met geringe moeite door wrijving laat 
verwijderen. Daarenboven wordt door bet weg
vreten van het ijzer dc oppervlakte der voorwerpen 
cenigszins oncflen of ruw, hetgeen de adhesie 
tusschen de beide metalen aanmerkelijk verzwakt; 
ook schijnt bet alsof met de kleine koperdeelt
jes eene geringe hoeveelheid van het steeds zure 
vocht zich aan bet ijzer vasthecht, daar dc 
verkoperde voorwerpen door ccn voortdurend 
roesten veel te lijden hebben, vooral als men 
ze niet terstond in kalkmelk of soda brengt cn 
daarin eenigen tijd laat liggen. Deze methode 
van het ontleden der koperoplossing door ijzer 
vindt wegens dc genoemde gebreken tegenwoor
dig weinig toepassing meer en is alleen nog in 
gebruik bij de afscheiding van koper uit slappe 
oplossingen of de fabrikage van ccmcntkopcr en 
in de draadtrekkerijen, alwaar men de ringen 
IJzerdraad verkopert, ten einde de draad met 
grooter gemak door de gaten van het trekijzer 
zou kunnen gevoerd worden. 

Toen, nu juist dertig jaren geleden, dc ar
chitect Jacoby te Petersburg de galvanoplas-
tic, dat is het middel om kopcr-oplossingcn door 
behulp van ccn elcctrischcn of gnlvanischcn stroom 
lc ontleden, had uitgevonden, meende men 
te recht daarin ccn middel tc bezitten, om bet 
ijzer tot op elke willekeurige dikte duurzaam tc 
verkoperen zonder dat men het verroesten zou behoe
ven te vreczon. Van welk groot belang bet ver
koperen van ijzer voor do nijverheid, vooral ook 
voor dc bouwkunde moest zijn, laat zich ter
stond begrijpen; immers het ijzer wordt egens 
zijne groote sterkte en geringen prijs .an dag 
tot dag meer in toepassing gebracht, zooals ie
dereen weet. Maar bet is ook bekend welke 
'niddclcn van voorzorg men moet in acht nemen, 
°ni het verroesten zooveel mogelijk te vertragen. 

En toch slaagt men daarin meestal zeer slecht, 
want voorwerpen, die aan dc buitenlucht zijn 
blootgesteld, bederven in ongcloofclijk korten tijd 
cn zelfs nicer dan men ontwaardt of weet. Het 
bedekken met verfmiddelen van allerhande samen
stelling is van een weinig gunstig gevolg, onder 
omstandigheden zelfs nadeelig. Zoo is het bijv. 
hier te lande gebruikelijk de ijzeren voorwerpen 
met menie cn daarna met scbildervcrf ofijzerlak 
te bedekken. Nu is echter de nicnicverf niet 
alleen duur, maar zelfs nadeelig voor het ijzer, 
daar de er in voorkomende groote hoeveelheid 
zuurstof er zeer toe bijdraagt, om het ijzer tc 
doen roesten. Men zoude uus boter doen, om al 
het aan de buitenlucht blootgestelde ijzerwerk 
eenvoudig schoon te maken cn daarna met de ge
wone scbildervcrf of nog beter met tcerlak te 
bedekken. Hoe zeer het ijzer onder eene bedek
king met verfmiddelen lijdt, kan men uit dc ver
schijnselen hij de wel bekende kokerbrug over 
de Menaistraat opmaken , die voor omtrent twintig 
jaar gebouwd is cn waarvan dc scbildervcrf voor 
ongeveer twee jaar moest afgekrabd en vernieuwd 
worden. 

Het bleek toen, dat van het ijzer reeds 4 perc. 
verroest was, zoodat groot gevaar bestaat, dat dc 
brug in een betrekkelijk korten tijd onbruikbaar zal 
worden. En zoo is het met al het ijzerwerk 
gesteld, dat aan de vochtige dampkringslucht is 
blootgesteld, maar zeker nergens in hoogere 
mate dan in ons land. 

Wanneer nu zoodanige voorwerpen, bijv. can-
dclabors voor gaslantarens, ijzeren hekken, enz. 
met ccn. niet al te dun laagje koper duurzaam 
konden bedekt worden, dan zouden ze niet alleen 
veel langer aan lucht en weer tegenstand bieden, 
en niet meer kunnen verroesten, maar zij zou
den zelfs een veel beter aanzien verkrijgen. Van 
zoodanige verkoperde voorwerpen uit de fabriek 
van Oudry waren er op de laatste tentoonstel
ling tc Parijs verscheidene aanwezig, die bij alle 
deskundigen een onvcrdcclden bijval mochten 
wegdragen. Deze fabriek werkt reeds op cenc 
groote schaal; men heeft aldaar onder anderen 
dc lantarenpalen voor dc stad Parijs ccn aanzien 
gegeven, alsof zij van koper of brons waren ge
mankt ; men heeft er dc ijzeren vazen cn figuren 
der fonteinen op de openbare plaatsen der stad 
cn verscheidene voorwerpen in bot gebouw van 
de nieuwe groote Opera met een rood of geel
achtig kleed voorzien; poorten cn hekken wor
den in menigte van gegoten of gesmeed ijzer 
voortgebracht cn daarna, zonder aan de scherpte 
dor vormen een noemenswaardig nadeel aan te 
brengen, verkoperd op cenc wijze, die wij thans 
in ruwe trekken zullen beschrijven. 

Do methode van Oudry berust op de werking 
der electriciteit, maar ze verschilt van dc gewone 
galvanoplastie hoofdzakelijk daardoor, dat men 
het koper niet onmiddellijk oji het ijzer precipi
teert. Om het door behulp van den electiischen 
struom vrij gemaakte koper zich innig met bet 

ijzer te doen vereenigen, was men vroeger ver
plicht het laatste vooraf door afschuren, of bijten 
in slap zwavelzuur volkomen te reinigen, cn 
zelfs dan nog kon bet niet altijd verhoed wor
den , dat zich opnieuw rocstvlakken vormden, 
died het vasthechten van bet koper onmogelijk 
makten. Thans gaat men op eene andere ma
nier te werk. De oppervlakte der ijzeren voor
werpen wordt alleen met vijlen, beitels cn soort
gelijke gereedschappen, zooveel het mogelijk is , 
van de er aanklevende vreemde lichamen , bijv. 
vormzand, bevrijd, en met borstels van ijzer- of 
geclkopcrdraad gereinigd. Daarna bedekt men 
ze met eene dubbele laag gewone, maar snel 
drogende scbildervcrf, waartoe men moestal 
menie , maar met meer voordeel gele of gebrande 
oker aanwendt. In het geval, dat sommige declen 
van bet voorwerp aan slijtage onderhevig zijn, 
worden deze vooraf met dunne koperplaten be
kleed en op die plaatsen alsdan niet beschilderd. 
Op deze wijze is men onder anderen te werk 
gegaan met de voetstukken der candelabcrs voor 
de straatlantarens te Parijs. 

Wanneer de tweede laag scbildervcrf bijkans 
droog is geworden, wordt met een gewonen bor
stel fijn gemalen potlood of graphict op de voor
werpen gewreven, totdat dc oppervlakte zich ge
lijkmatig zwart vertoont. Hierdoor wordt aan 
bet voorwerp het gclcidingsvermogen voor den 
galvaniscben stroom, dat door bet beschilderen 
was vernietigd, teruggegeven. Nu zijn de stuk
ken voor bet verkoperen gereed. Deze laatste 
bewerking geschiedt in houten bakken of trog
gen van zulke afmetingen, dat dc voorwerpen 
er in geplaatst, nog overal op ccn afstand van 
minstens twee palm met vloeistof omringd zijn, 
als men eene tamelijk verzadigde oplossing van 
kopervitriool met een weinig zwavelzuur ver
mengd er in giet. De vrije ruimte in de omge
ving van het voorwerp bezet men met zooge
noemde poreuze aarden potten, zooals die bijv. 
dienen voor het samenstellen van galvanische 
toestellen volgens Daniell of Bunscn. Deze pot
ten zijn in den regel 15 duim wijd en zoo hoog, 
dat zij met hun bovenrand buiten de koporop-
lossing uitkomen. In dc aarden potten vult men 
zwavelzuur met ongeveer 8 tot 10 maatdeelen 
water verdund, cn daarin stelt men platen of 
cilinders van zink , die met koperdraden onder
ling en tevens op verscheidene plaatsen met de 
potloodlaag in verbinding worden gebracht. Het 
voorwerp vormt met dc zinkcilindors een groot 
galvanisch element, dat in staat is dc kopervi
triool tc ontleden, waarbij zich bet zwavelzuur 
door do wanden der poreuze cellen beweegt cn 
het zink oplost, terwijl bet koper vry wordt en 
zich op de graphietlaag neerslaat. Hoe langer 
do voorwerpen aan deze werking blootgesteld 
blijven , des te dikker worden de samenhangende 
kopcrlaagjes. Volgens de mededeelingen van den 
fabrikant, verloopt er gemiddeld 4 tot 5 dagen 
alvorens de dikte van de kopcrlaag tot op één 
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streep is toegenomen , maar grootere stukken , 
onder anderen gegoten ijzeren standbeelden, de 
groote, te Parijs opgerichte fonteinen, blijven soms 
4 tot 8 weken lang in de kopcroplossing. Van 
de dikte der kopcrlaag of \an den tot het ver
koperen noodigen tijd hangt natuurlijk dc prijs 
der voorwerpen af. In den regel bepaalt men 
het gewicht van het neergeslagen koper cn be
rekent daarna den prijs en wel tot 'J franken voor 
het kilogram, bij meer gewone voorwerpen , bijv. 
candclabcrs, traliewerk, enz.; onder omstandig
heden echter meer, zelfs tot 25 franken per Ned. 
pond, voor standbeelden cn andere voorwerpen 
der schoone kunsten. 

De handelwijze van Oubry heeft, zooals het 
uit dc gedurige uitbreiding der fabriek genoeg
zaam blijkt, in Frankrijk reeds veel bijval ge
vonden ; men denkt cr zelfs aan volgens deze 
methode ijzeren schepen geheel te verkoperen ; wij 
meenen, dnt er ook in ons land reeds voorstellen 
gedaan zijn, die hetzelfde doel hebben; waaraan 
wij echter niet twijfelen mogen, is, dat eene fa
briek van zoodanige artikelen ook in ons land 
met voordeel zou kunnen werken, indien zij 
onder de leiding stond van kundige mannen, en 
wij zullen ons zeer verheugen, te vernemen, dat 
wij door het schrijven van dit stak daartoe heb
ben medegewerkt. D. G. 

1 

AANWENDING VAN WATERGLAS IN DE 
BOUWKUNDE. 

Het gebruik van waterglas als beveiligingsmid
del van gehouwen steen en metselwerk tegen den 
invloed van het weder, is in de laatste jaren 
toegenomen, hoewel dc betrekkelijk hooge prijs 
eene meer ruime toepassing belemmert. In het 
onderstaande opstel hopen wij onze lezers eenigs
zins bekend te maken met het gebruik dat daar
van in het buitenland gemaakt wordt. 

In het tijdschrift van Oostcnrijksche architecten 
en ingenieurs komt een artikel voor, waaraan wij 
de volgende bijzonderheden ontleenen. Dc mor
tel , waarmede de kozijndorpels van het geheel 
vrij staande stationsgebouw tc Prerau bepleisterd 
waren, viel ieder voorjaar geheel of ten deelc 
af; men was daardoor telken jare genoodzaakt tot 
herstellingen over tc gaan, zonder het kwaad te 
kunnen kceren. Het water, dat langs de ramen 
afdroop cn door den regen op dc onderdrempels 
nederviel, verzadigde de bepleisterde oppervlakten 
cn de afwisseling van vorst en dooi gedurende 
den winter, veroorzaakten daarin een grooter of 
kleiner aantal scheuren. Vóór ongeveer negen 
jaren werden de dorpels in den herfst weder be
hoorlijk hersteld, maar voor de helft daarvan 
werd de kalk met eene voldoende hoeveelheid 
natronwatcrglas vermengd. In het daarop vol
gende voorjaar waren do dorpels, op de vroeger 
gebruikelijke wijze hersteld, allen beschadigd, 
terwijl die, welke met waterglas behandeld waren, 
niets geleden en zelfs de "scherpte van profilee
ring niet verloren hadden. Deze gunstige uitslag 
had ten gevolge, dat alle dorpcis onder bijvoeging 
van waterglas gepleisterd werden en sedert heeft 
men geen hinder meer van het afvallen der pleis
terwerken. 

Aan de werken der Nedcr-Oostenrijksche Ge-
werbe-vereeniging ontleenen wij aan een daarin 
opgenomen voordracht, gehouden door Von Löhr, 
het navolgende belangrijke bericht: 

Dc onlangs volbrachte restauratie der Kareis-
kerk te Weenen gaf gelegenheid het waterglas 
oj) eene groote schaal toe tc passen. Deze schoone 
kerk, een waar sieraad der hoofdstad , verkeerde 
sedert jaren in cenen verwaarloosden toestand, 
daar de basreliëfs, zoowel als de ornementen cn 
lijsten, allen uit Eijgendorfcr steen samengesteld, 
hunnen ondergang te gemoet snelden, cn dc schuld 
daarbij te wijten was aan de hoedanigheid van 
den steen , die zeer licht voor verweering vat
baar was. Bij de eerste herstelling in 1834 
nam men zijne toevlucht tot liet leggen van cene 
dunne kalkbrei op dc deelen, die het meeste 
herstelling behoefden, maar dit beantwoordde in 
gecnen deelc aan dc verwachting; dc gebreken 
verergerden binnen korten tijd zoodanig, dat 
cene spoedige hulp gebiedend gevorderd werd. 
Onder goedkeuring van het ministerie van onder
wijs sloeg het bouwdepartement voor doortastende 
maatregelen tot restauratie der kerk tc nemen 
en beide corporation waren van oordeel, dat men 
slechts die stoffen gebruiken kan, welke bij goede 
cn duurzame bedekking het behoud der oorspron
kelijke kleur konden verzekeren. Men onderwierp 
het voorstel van het bouwdepartement, om de uit 
steen vervaardigde deelen met olieverl te overdek-
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ken, aan het oordeel van don heer Von Löhr, maar 
deze keurde de aangegeven wijze van herstel ten 
eencnmalc af. Volgens genoemden heer zou de 
bedekking met olieverf niet alleen de basreliëfs 
verminken en het karakter den steenen ontne
men , maar bovendien van geen langen duur zijn , 
terwijl de prijs van 3 II. 40 kr. per quadraat 
klaftcr (overeenkomende niet f 1.04 per vier 
kante Nederlandsehe el) het zijne toebracht, óm dit 
middel af tc keuren. 

Met het oog op dc uitkomsten, bij de restau
ratie van oude monumentale gebouwen in Duitsch
land , Frankrijk en Engeland verkregen, deed 
Von Löhr het voorstel om de verweerde steenen 
van de Knrelskerk met waterglas te overdekken 
cn werd daartoe door hem het kali-waterglas 
aangeprezen, daar het natron silicaat meer aan 
salpcterachtigen uitslag is onderworpen. 

Naar aanleiding hiervan werden in 1800 bij 
dc Karelskcrk proeven genomen met waterglas 
uit de fabriek der heeren Kalian en Gu ii tc 
Nuszdorf bij Weenen en dc daarmede behandelde 
steenhouwwerken bekwamen in den daarop vol
genden winter hoegenaamd geen letsel. De steen 
werd tweemaal bestreken niet cene oplossing van 
waterglas, vermengd met eene kleurstof, die de 
kleur van den steen nabij kwam en hierdoor ver
kreeg men eene glasharde en goed doorschijnende 
oppervlakte, die zoowel de kleur als het karak
ter van den steen niet verloochende; du kusten 
daarvan bedroegen het vierde gedeelte van die, 
voor het bestrijken niet olieverl' gevorderd. 

Ook de muren van de kérk, die uit baksteen 
opgetrokken en gepleisterd waren, hadden niet on
belangrijk geleden , waarom men besloot ook deze 
mot eene oplossing van waterglas te bestrijken; 
dit had met betrekkelijk weinig kosten en met 
het beste gevolg plaats, daar het waterglas cene 
glasharde oppervlakte deed ontstaan, die de mu
ren meer beschutte dan eenige minerale kleurstof. 

De bovengenoemde fabriek houdt zich onledig 
met het maken van waterglas, waterglasverven 
en cementen ; zij levert deugdzaam bereide verven 
voor katoen, linnen , hout, gebakken- en gehouwen 
steen, zoo ook kleurstoffen voor het schilderen met 
waterglas op genoemde stoffen. Het schilderen 
zelf is volstrekt aan geen moeiclijkheden onder
hevig en zoowel de beschildering als de kleuren 
blijven op alle stoffen gedurende zes tot acht 
jaren onveranderd ('). 

Voor tooneeldccoratiën is de toepassing van 
waterglas, dat linnen en katoen mociclijk brand
baar maakt, ten zeerste aan te bevelen. Het 
waterglasceincnt dringt zeer gemakkelijk in alle 
naden, bekomt eene groote vastheid en bewijst 
groote diensten bij het voegen en het maken van 
aanvullingen of stopwerk in steen- cn beeldhouw
werken. 

Dc meest belangrijke toepassing is die van het 
waterglas op bouwmaterialen; porouse steenen, 
die tegen vochtig en vriezend weder niet bestand 
zijn, kunnen daarmede duurzaam gemaakt wor
den en volgens den heer Von Löhr hebben proef
nemingen van bestrijking met waterglas van zand
en gebakken steen hem geleerd, dat de glasharde 
bedekking na een tijdsverloop van zestien jaren 
nog onbeschadigd is. 

Vele architecten, en daaronder Violet-le-Duc, 
hebben bewijzen van belangstelling in deze zaken 
gegeven; onder dc grootste restauratien van 
oude gebouwen in Frankrijk noemen wij die van 
Versailles cn Fontainchlcau, de dom te Char-
tres, het raadhuis te Lyon, de kerk Notre Dame 
te Parijs, het Louvre enz. Bij dc herstelling 
van vele oude kasteden en kerken in Engeland 
werd het waterglas met goed gevolg toegepast. 

De groote muurschilderingen van den beroem
den Kaulbach iu het museum te Weenen kunnen 
verder onder de belangrijkste aanwendingen van 
het waterglas genoemd worden. 

Het gebruik van het waterglas wint meer en 
meer veld cn vooral iu Frankrijk is dc handel in 
dit artikel belangrijk; dc fabrieken daarvan , die 
op verschillende plaatsen dour prof. Kuhlmnn ziju 
opgericht, hebben ecu jaurlijkschon omzet van 
meer dan drie millioen franken. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D. 

— Men schrijft ons uit België, dat hetonweder 
op Zaterdag 1. I. hiel en daar verwoestingen 
heeft aangericht. Het station te Ottignies was 
in een meer herschapen en "hot dienstdoende 

(*) Zie „De Opmerker" 1807, bladz. 103. 

personeel moest het water, dat op enkele plaat
sen nagenoeg ter hoogte van een el was opge-
Btuwd, doorwaden. Te midden van de daardoor 
veroorzaakte verwarring sloeg de bliksem in cene 
nabij gelegen boerderij, die door de vlammen ver
teerd werd 

De ijzeren weg, die aan dezen geweldigen wa
terstroom was blootgesteld, heeft aanmerkelijk 
geleden. 

De trein , die Brussel ten 3 u. 40 m. verliet, 
is tusschen La Hulpe eu liixcnsart gederailleerd, 
maar men heeft het aan de tegenwoordigheid van 
geest van den machinist te danken, dat de gang 
van den trein bijtijds verminderd werd; de schok 
was daardoor minder hevig cn men heeft geen 
ongeluk tc betreuren. Tijdens het onweder zijn 
reizigers en goederen in andere wagens opgeno
men cn een oponthoud van anderhalf uur was 
het gevolg daarvan. 

— Het Luthcr-monument voor Worms, waar 
het in de laatste week van Juni plechtig zal wor
den onthuld, is voltooid. Naar men uit Dresden 
schrijft, zal het in de metaalgieterij Lauchham-
mer, bij Grossenham, waar liet in brons gego
ten en geciseleerd is, van 15 tot 20 Mei worden 
ten toon gesteld, om vervolgens naar Worms te 
worden overgebracht Het monument vormt eene 
groep, welke uit twaalf kolossale beelden bestaat, 
die o]i een vierzijdig voetstuk van graniet staan, 
waarvan de zijden ieder 40 voet Rijnlandsch lang 
zijn. Te midden der groep verheft zich Luthei op 
een postament, aan welks vier hoeken Petrus Wal-
dus, Johannes Wiklcf, Johannes Huss en Girolamo 
Savonarola zitten. De vier hoeken van het voet
stuk worden bezet door Frederik den Wijze, Philips 
den Grootmoedige, Philips Melanchton en Johannes 
lleuchlin, tusschen welke het treurende Maag
denburg, het protesteerende Spiers cn het zege
vierende Augsburg geplaatst zijn. Het zou te ver 
leiden, indien men al de zinrijke versiersels wilde 
opsommen, die verder het gedenkteeken opluisteren. 

— Op een gedeelte der spoorweglijn tusschen 
Bologna cn Florence is de helling zoo sterk dut 
de locomotieven, wanneer de trein lang is, bij 
het afdalen slechts met moeite meester blijven 
van de beweging. Dezer dagen was dit weder 
het geval met een trein uit veertig wagens be
staande. Met duizelingwekkende snelheid bewoog 
hij zich over de rails en voor den machinist was 
het onmogelijk de vaart te verminderen , de wa
gens zouden elkander verbrijzeld hebben. De 
machinist en conducteurs achtten zich reeds ver
loren toen een spoorwegwachter, die aan het 
luid geraas begreep wat er gaande was, opeigen 
gezag een excentriek verzette, waardoor de trein, 
in plaats van de helling tc blijven volgen, tegen 
de hoogte opging, waarover dc rails naar de 
bergwerken leiden. Zijn kloeke inval redde den 
trein, die nu weder in de macht van den machi
nist kwam en na verloop van eenige minuten 
stil stond. 

— Den 5 l l c n was dc internationale commissie 
voor den Mont-Cenis-spoorweg tc San Michelc 
vergaderd, om het hervatten der proeftochten over 
dezen bergpas bij tc wonen. Ten half twaalf 
voormiddags vertrok dc trein cn ten 5 uur 15 
minuten kwam hij te Susa aan. Dc tocht ging 
uitmuntend. Dc baan en het materieel bevinden 
zich in den besten staat, zoodat over eenige we
ken de geregelde dienst zal kunnen aanvangen. 

— Den 8*™ is de 284 voet hooge noordelijke 
toren van de in aanbouw zijnde Michaelskerk te 
Breslau ineengestort. Reeds geruimen tijd was 
cr cene scheur in den toren ontdekt, die voort
durend toenam en de arbeiders eenparig deed be
sluiten om te weigeren aan dit gedeelte vau het 
gebouw tc arbeiden. De uitkomst heeft bewezen 
dut zij goed gezien hadden. Niemand is dan ook 
bij het ongeluk omgekomen of ernstig gekwetst. 
Do dreun, door het ineenstorten veroorzaakt, was 
hevig, cn deed de meening ontstaan dut er cene 
aardbeving plaats had. De slag echter was niet 
groot. 

Eenige steenen zijn op het kerkhof te recht ge
komen ; een hond werd er door op den kop gc-
t rullen. De eigenaar van den hond, die bij het 
graf zijner moeder bad, werd slechts licht aan 
den rug gekwetst door een stuk hout. De schade 
wordt up 50 duizend thaler begroot; maar men 
vreest, dat ook dc andere toren bezwijken zal en 
de werklieden weigeren voor het mccrcndecl aau 
de kerk te arbeiden. 

— Er is gemeld, dat de gemeenteraad van 
Antwerpen, door de Kamer van koophandel uit-
genoudigd eene plaats aan te wijzen voor dc op
richting van het standbeeld voor wijlen Leopoldl , 

jat die Kamer heeft laten vervaardigen, afwijzend 
heeft beslist. Dit besluit luidt, volgens de me-
Jedeeling door den Raad in het Vlaamsch aan de 
Kamer gedaan, letterlijk als volgt: »De Raad 
beslist, dnt dc tijd nog niet gekomen is, om over 
je oprichting van het standbeeld van Leopold I 
(c beraadslagen." De Kamer heeft zich hierdoor 
„iet laten ontmoedigen en dc volgende ofliciecle 
verklaring, ingevolge haar besluit van 2 Mei , 
openbaar gemaakt: «De Kamer protesteert een
stemmig met verontwaardiging tegen dit anti-
patriottisch besluit, hetwelk zoo lijnrecht in strijd 
is met de vroegere besluiten , die nooit anders 
(lan op dc keuze van een terrein betrekking had
den. Naar aanleiding alzoo van een besluit, 
jat het nationaal gevoel der bevolking van Ant
werpen zoo diep kwetst, besluit dc Kamer: 1'. 
het initiatief te nemen tot cene openbare inschrij
ving ten behoeve van den aankoop van een stuk 
Krond bestemd voor dc oprichting van het stand
beeld van koning Leopold Ij 2". zich aan het 
hoofd der lijst te plaatsen voor cene som van 
tien duizend franken ; 3". de noodige stappen te 
doen ten einde dc onthulling van het standbeeld 
kunne geschieden den 1 September a. s., ver
jaardag van dc vrijmaking der Schelde." 

_ De staalfabriek van Krupp te Essen be
slaat met dc daartoe behoorendc gronden cene 
oppervlakte vnn 920 morgen, terwijl dc fabriek 
zelf 240 morgen oppervlakte inneemt. Tot ver
binding der fabriek aan het spoorwegnet zijn 
gemaakt ruim 15 kilometers spoorbaan, waarop 
zich 0 locomotieven cn 150 waggons bewegen, 
terwijl voor de lichtere lasten 30 paarden worden 
gebezigd. 

In het geheel bestaan ten diensto van dit éta
blissement 9000 gasvlammen, zoodat des win
ters per dag 200.000 kubieke voeten gas worden 
verbruikt. 

Het getal arbeiders bedraagt 10.000, behalve 
voor dc bergwerken cn de hoogovens, waaraan 
1200 man werken. Bet arbeidsloon beloopt per 
jaar ongeveer 31 millioen Thaler en de 100 stuks 
stoommachines tellen te zamen 0000 paarde-
krachten. 

— Den 5 J ' n Mei is de sleepboot »Thetis" met 
zooveel kracht tegen een der brugpijlers van de 
houten Donaubrug tusschen Linz en Urfahr op
gevaren, dat deze bezweek cn een gedeelte der 
brug dientengevolge in den stroom stortte, bij 
welke gelegenheid een twintigtal menschen hun 
graf in dc golven vonden. 

Er is in het onlangs openbaar gemaakte 
verslag van het Suez-kanaal uitzicht gegeven op 
eene spoedige cn zekere voltooiing van het werk. 
In December was het zoetwater-kanaal voltooid; 
een der gewichtigste deelen van den arbeid is 
dc herschepping van het Serapeum, eene hoog
vlakte van stuifzand, in cene rij vnn waterbek
kens , die bestemd zijn om dezen zondigen bodem 
in vruchtbaar land te doen veranderen. Om een 
denkbeeld te geven van de aanzienlijke hoeveel
heden grond, die moeten verplaatst worden, 
diene de volgende opgaven van dc daartoe ge
bruikt wordende middelen, als: 15groote booten, 
4 stoomschepen, 12 kleine stoombootjes, 14 klei
ne- en 00 groote baggermachines', 18elevatoren, 
07 lichters, 30 ballast barken, 58 loconibiclen, 
0 vaste machines cn 1 groote stoomboot; al 
deze stoomwerktuigen vertegenwoordigen ruim 
13.000 paardekrachten cn verbruiken maandelijks 
bijna 10.000 ton steenkolen. Het aantal arbei
ders beloopt 13.000, waarvan de helft Europea
nen, terwijl nog 25.000 andere personen zich langs 
het kanaal hebben nedergezet. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij beschikking van den Mi 
nister van Binnenlandsche Zaken, van den 0J™ 
Mei is , met machtiging des Konings, de onder 
dagtcckening van 13 December 1805 aan den 
heer J, J. van der Maadcn te Amsterdam ver
leende concessie voor den aanleg en de exploi
tatie van een spoorweg van Amsterdam langs A l -
phen naar Rotterdam, namens den Koning inge
trokken. 

— Dezer dagen is aan den heer Do Veer c. s. 
de concessie verleend, om 's-Gravenhage, Delft 
en Leiden van drinkwater tc voorzien door mid
del van waterleidingen uit dc duinen. 

— Dc Ned. Industrieel verneemt dut, in ver
band met dc hervorming van het Ministerie, er 
weder ernstig aan gedacht wordt, om een de
partement voor nijverheid en openbare werken 
"P tc richten. 
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Amsterdam. Gelijk men weet, hebben de 
UIL Tjasink c. s., naar aanleiding van hun plan, 
om alhier op de Botermarkt een nieuwen schouw
burg tc bouwen , de voorloopigo en door velen 
zeer bejammerde verzekering van den gemeente
raad ontvangen, dat hij wel genegen zou zijn, 
dit fraaie plein tot den bedoelden bouw af te 
staan. — De lieer O. Outshoorn, die zich uit ei
gen beweging met het ontwerpen van de ver
langde schouwburg, nel uit liefde cn ter gunste 
van de zaak en de kunst, had gelieven bezig tc 
houden, stelde zich in do gelegenheid, — als 
er iets van dit plan kwam — onze hoofdstad 
met een monument van zijne hand te verrijken. 
Dezer dagen heeft men getracht het kapitaal door 
particuliere inschrijving te verkrijgen, doch is daarin 
op verre na niet geslaagd. Wij vernamen dat 
het plan slechts bij zeer enkelen onzer vermo 
gende stadgenooten gelilclijkcn steun had gevou 
den, en dat het bedrag der inschrijvingen te 
zamen nog geen tien duizend gulden heeft be
dragen. — De voorstanders om publieke zaken 
te helpen tot stand brengen, verkceren in deze 
stad in een zeer gedrukten toestand. — Zij zijn 
onverschillig in hooge mate. En geen wonder. 
Hoe dikwerf hebben zij iu den laatsten tijd 
hunne kapitalen niet zien tiersccren of royeeren, 
cn de kans van terugbetaling met rente als met 
een pennestreck voorgoed verloren. — Treurig, 
allerdroevigst is de reactie, na de korte, maar 
hevige bouwkoortsen, die de Amsterdamsche 
burgerschap, niet zonder zijne schade, heeft moe
ten doorstaan. — Bijna geen particulier laat hier 
iets belangrijks bouwen. En er zijn hier 30 
architecten , ruim 800 werkbazen cn meer dan 
50 duizend werklieden, De Ncdcrl. Bouwmaat
schappij , die een aantal bunders grond van de 
stad tegen 10 cents per vierk. El in eigendom 
verkreeg, biedt die gronden, aan wie maar wil, 
te koop aan voor de zeer hooge sommen van 5, 
7 cn 10 gulden de El . — Het Palcis voor Volks
vlijt cn zijne kas verkceren in een toestand, 
die zelfs het medelijden niet meer weet op te 
wekken. — Ziedaar de stand van enkele groote 
ondernemingen en de schadelijke gevolgen der 
verderfelijke associatiegeest in kleine landen, 
't Wordt hoog tijd, dat de energie van enkelen zich 
nu op den voorgrond plaatst. 

— Maandag, den 27 April j . I , overleed hier een 
verdienstelijk man, wiens stoffelijk overschot met 
stille plechtigheid ter aarde is besteld. Wij be
doelen den heer llannunus Harmscn, die zich van 
eenvoudig timmermansknecht door zijn ijver en zijne 
bekwaamheid had weten op te werken tot lid der 
aannemers-firma Hormsen, Staal & Comp. Aan
vankelijk was Harmsen in dienst bij den aanne
mer de heer Kuiper, en voerde als onderbaas 
eenige zeer belangrijke werken uit. — Hij mocht 
in zijne betrekking een juweel worden genoemd 
voor de belangen van zijn patroon, die hij gedu
rende eene reeks van jaren niet de meeste nauw
gezetheid heeft behartigd. — Vlug en doortas
tend van aard, wist hij de grootste bouwwerken 
te leiden met een takt, die hem tot een sieraad 
voor zijn stand maakte. Harmsen was godsdien
stig cn eerlijk, bovenmatig zorgzaam, begaafd 
met een helder doorzicht en verstand, en wat 
niet het minste zegt: een goed kameraad, con 
voortreffelijke cchtgenootcn huisvader; daarenboven 
een zeer ontwikkeld en juist ziend werkman, vol 
vuur en liefde voor zijn vak. Algemeen geacht, 
wist hij zich duur cene gepaste mate van beschei
denheid overal tc onthouden , daar waai' het hem 
noodig scheen, maar' hij wist ook zijn oogenblik-
kerr juist te kiezen, waarop hij moest spreken en 
zijne zaak voorstaan. De firma verliest in Harm
sen een grooten steun. Reeds op 33 jarigen leef
tijd moest hij tot ons leedwezen dc tol der natuur 
betalen. De umbuchtstand betreurt in hem ecu 
verdienstelijk lid; zijne vrouw en kinderen een lief
hebbende vader, en wij, wij staren op Harmsen met 
eerbied, niet alleen omdat zijn nuttig leven en 
werken daarop rechtmatige aanspraak maken, 
maar omdat hij zich iu den waren zin des woords 
heeft opgeofferd voor het vak , dut hij glansrijk be 
oefende. Hij had misschien wel wat veel zorgen 
op zich genomen. Zijn eergevoel was hem ten 
spoorslag, het door hem gegeven woord gestand 
te blijven. Hij was trouw, cn paarde dc daad 
aan zijn woord. Ouder al zijne verplichtingen en be
moeiingen , die hij tijdens den zeer spoedeischcndcii 
bouw van het Ainstel-Hótel alhier, trouw ver
vulde, kwam zijn lichamelijkcn toestand ont
zettend veel te lijden, zooveel te lijden , dat hij 
na eeue korte ziekte bezweek. 

Helaas! zijn borst was aangedaan, en borstkwalen 
zijn veelal ongeneesbaar. — Vele zijner vrien

den zullen hem blijven gedenken en eeren. Zijn 
vroegere patroon, de verdienstelijke heer G. 11. 
Kuiper, sprak een woord van zijn hart bij de 
groeve. In den geest bedroefd over den dood 
van zijn goeden en braven Harmsen, die zooveel 
voor hem had gedaan, deelen wij zijne droef beid 
volkomen. Harmsen moge leven in den Hemel, 
ontdaan van alle aardschc zorgen en verdriete
lijkheden. Harmsen moge tot voorbeeld strek
ken voor alle werklieden. Het gemis van Harmsen 
zal bij velen zeer diep worden gevoeld, omdat 
hij was een model-werkman, toegerust met vele 
gaven en een vasten wil. Hij ruste na zijn 
werkzaam leven in vrede! Wij leggen met velen 
een eerekrans op zijn graf, die nooit zal ver
dorren ! 

Dordrecht. 8 Mei. Heden werd de eerste 
paal ingeslagen voor dc brug over het Hollandsen 
Diej). 

's-Hertogenbosch, 11 Mei. Naar wij verne
men zal met 1 Augustus a. s. dc spoorweg Vught-
's-Bosch in exploitatie worden gebracht, vooi loopig 
met een nood-station, daar de werkzaamheden 
aan het stations-emplacement nogal eenigen tijd 
vorderen. 

Woerden. L. l . Woensdag zijn de beide loco
motieven van de middagtreinen alhier met elkan
der in aanraking gekomen. Er heeft wel bescha
diging van materieel plaats gehad, doch geene 
persoonlijke ongelukken zijn daarbij voorgevallen. 

Genemuiden. Ten bewijze, dat er met kracht 
aan den herbouw van het afgebrande gedeelte 
der stad wordt gewerkt, dient, dat er eerstdaags een 
zeventigtal woningen onder de kap zullen komen. 

l 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING 'S-GIUVENIIAOE. 

In de vergadering van 7 dezer werd, na lezing 
en goedkeuring der notulen van de vorige bij
eenkomst, door den penningmeester Saraber re
kening en verantwoording gedaan van zijn ge
houden beheer' over het dienstjaar 1 8 0 7/jaca' 

De aftredende bestuursleden, de heeren: Rose, 
Mouthnan en Saraber werden door de vergade
ring herkozen en eerstgenoemde als president, 
bij acclamatie ; verder werden twee afgevaardig
den voor de algemeene vergadering der maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst, te Am
sterdam , benoemd, zijnde de heeren Rose en 
Saraber. 

Deze vergadering werd besloten mot het be
zichtigen van eene portefeuillo van het lid Sara
ber, bestaande uit kopergravuren, gezichten en 
bouwkundige monumenten uit Oud-Rome; hierop 
werd den leden dank gezegd voor de betoonde 
belangstelling en riep de vice-president, de heer 
Pierson, den leden een tot wederziens toe voor 
het volgende seizoen. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur. 

De lezing van dc beknopte beoordeeling over 
de brochure van den heer ingenieur P. J. de 
Quartel, voorkomende in uw nommer van 3 de
zer , deed mij al aanstonds besluiten daarmede 
nadere kennis te maken. Ik moet gulweg be
kennen, dat ik mij het lezen dier brochure in goe-
nen deele beklaag; wel is waar worden onder 
scherts harde waarheden gezegd, maar daardoor 
wordt niemand gekwetst en alleen dc dolzinnigen 
plannenmakers, die van een frisch open zeegat 
droomen, zullen de bedoelde brochure met min
der onpartijdigheid bcoordeelen. 

Vreemd zag ik daarom deze dagen op, toen 
mij een exemplaar der met het koninklijke wa
pen prijkende »Nederlandsehe Stoompost" van 3 
dezer toevallig ter hand kwam en ik daarin een 
ingezonden stuk vond, waarin de bedoelde bro
chure besproken wordt. De schrijver van dit 
stuk, die zich X noemt, noemt de titel eene per
siflage , zegt over daarin voorkomende flaauwhe-
den gelachen te hebben, maar betuigt zijn leed
wezen, dat zij afkomstig is van een Ingenieur 
van 's Rijks Waterstaat. Met deu vromen wensch, 
dat het werkje zoomin mogelijk verspreid worde , 

ndigt het hoogst onbeduidend schrijven van ge
noemden X. 

Wij veroorloven ons de vraag of X misschien 
lid is van het korps van 's Rijks Waterstaat en 



of liij van gedachte is, dat gepaste scherts onbe
tamelijk is voor iemand van wetenschappelijke 
opleiding. Steller dezes is geen ingenieur (vcr-
nuftcling?), maar beeft sympathie voor een ie
der , die bewijzen van bekwaamheden geeft, om 
het even of hij deel maakt van een korps dan 
wel als particulier optreedt, en hij is voor zich 
overtuigd, dat velen niet hem bet spreekwoord be
amen: «bet zijn niet allen koks, die lange mes
sen dragen." 

Wij voor ons wenschen de Waterstaat geluk 
met een man als de schrijver van het «Ernstig 
woord" cn noodigen dc onbekende grootheid X 
uit eene »den ingenieurs vun 's Iiijks Waterstaat 
tot core verstrekkende zaakkundige wederlegging" 
op genoemde brochure tc leveren. Wij houden 
ons voor een exemplaar der Sloompott, waarin 
dit artikel mocht worden opgenomen, aanbevolen. 

Correspondentie. 
Aan bel verlangen van R. te A. kan niet vol

daan worden , daar deze zaak niet in dit blad 
te huis behoort. 

Aankondig ingen . 
Mannilng, I * Mei. 

'fl llngc , ten l i ' / j ure, aan het provinciaal hestuur: Hot 
opruimen van rijks^ronden langa den refrterocver in liet rivier
bed der nieuwe Merwedc, langs ilcn polder liet Kraaijcimcst, 
onder dc gemeente Werkendam, iu de provincie Noord-
brauant. 

IMiiKdafc, 10 Mcl. 
Znt On , ten I I «re, in dc HoLlandsche Tuin: het eenjarig 

onderhoud vnn lo. de werken te Zutfen; 2o. de kazernegchou-
wen, enz. tc Zutfen; .'to. de werken tc Doeshorgh; 4o. de 
knzeriicgebomvcn, euz. tc Doeshorgh cn 60. dc kazcriicgchou-
wcii, cnz. te Arnhem. 

WlllcniHtnd, ten I I ure, in bet koffijlmis dc Hoop: 
Het eenjarig onderbond van dc kazernegebouwen enz. aldaar. 

Aflr.cn, ten 12 ure, aan het prov. bestuur. 1°. Ilct ver
nieuwen cn herstellen van eenige gedeelten der bestrating 
van den rijks grooten weg der lstc klasse, u°. 1, 2de zijtak, 
in dc provincie Drenthe; 2". het uitvoeren van eenige wer
ken aan het Meppeicrdiep, in de provincie Drenthe, bestaande 
in: f. het opruimen van eenige ondiepten door het uitbag
geren vnn 750 kubieke ellen grond; 0. bet vernieuwen vnu 
de palen en hoofdbnlkcn vnn ccn gedeelte der bcschroeiing 
aan dc noordzijde van bet Diep, aanvangende beneden dc 
McppeJcrfiluis. 

'flllnge, teu 12 ure, aan het ministerie van marine: 
Het bouwen van een lichtwachtcrswoniiig bewesten fort Bath 
in Zeeland. 

II tui riem. ten i 2 ' / i u r c > ; i ; i n I , r n v - bestuur: het 
driejarig onderhond van de haven beoosten het Oude Schild, 
op het eiland Texel, dienst 1868—71. 

Wtieiisilag . 20 Hei. 
's lingo, feu 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zaken: de levering van spoorstaven inct eindverbindingen cn 
boiitschroeven , voor de wcrkplantsen te Tilburg en tc Zwolle. 

'fliIngc, ten 12 ure, aan het ministerie vau binnenl. 
zaken: het doen van eenige herstellingen aan de lands ge
bouwen tc 's Gravenhage. 

's Hago, ten 12 ure, aan bet ministerie van binnenl. 
zaken: dc aanleg eener telegraaflijn gedeeltelijk met drieën 

B:dceltclijk met vier draden langs den staatsspoorivcg vau 
ergen op Zoom naar Goes, het spannen van een telegraaf

draad van Dergen op Zoom naar Roosendaal en het mnkcu 
der verbindingen met dc bestaande lijnen tc Ucrgcn op Zoom 
cn tc Goes. 

'flllnge. ten 12'/2 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken 1 bet verbrecden van het ouderbanden kanaal door den 
Hoek van Holland, tusschen den Zanddijk cn het Scheur, 
voor dc verbetering van deu waterweg van Rotterdam naarzec. 

Drempt, door kerkvoogden en notabelen van de her
vormde gemeente: het herbouwen van de kerk der hervormde 
gemeente te Drempt met nieuwe predikstoel en verder ameu
blement , benevens eenige herstellingswerken aan het pastorij-
gebouw. 

Zoeteritiecr. ten 4 ure, ten raadhuize: Het dempen der 
watering tusschen dc gemeenten Zoetermecr cn Zegwaart, 
over eene lengte van p. in. 150 ellen, het ninovcren der brug 
cn beschoeiingen, en liet begrinden van den tc maken weg. 

Vrijtlng, 22 Mei. 
Alldriclliurg, ten lO ure, nnn bet prov. bestuur: het 

verdiepen en verbrceden der haven tc Drcskcns, het maken 
vnu een oostcrlioofd en bet onderhouden dezer werken ge
durende 1808. 

IJCCUwarden. ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het 
stellen van rijzen schuttingen en bet doen vnn stroobepotin-
•"ui in dc zoogenaamde Tonueduiucn van Hollum en iu de 

" icu tusseheu Hollum en Kalium, op het eiland Ameland 
I \ Knlvrdag 2» Mcl. 

(.OUIIJI, ten II ure, in bet koffijluiis de Romein: Het 
be%nïM^cn''«CLrtzetteii van den achtkanten molen vau den 

Ifloctnciidanl, en de daarmede in verbnnd staande 

'.llejrfc1!*,' tofr/-A ure, in het Hccrenlogcment: 1°. Het 
eelijnrig ondcrl^ui^'lvan de kazernegebouwen, enz.; 2 n. bet 
eeiljorigrijoi^lcrjioiijjl Van de metsel- en timmerwerken; 3». 
het eenjarig «ifdcrhwirf der nardewerkeu; 4". ceuc vcrwiug 
,van ko/^rncgehpuwéJ, euz.; en 5°. eene vcrwiug vnu werken, 
alle onder hc^bfehucr der genie te Helder. 

Utrecht, l en / l ure, ten raadhuize: het uitbreiden der 

Maandag, 25 Mei. 
Utrecht, door dc Directie der Ncd. Kliijnsp. Maatsch.: 

bet bouwen vau een stationsgebouw, retiradegebouw cn ver
dere werken op het station te 's Gravenhage. 

Oclfl . ten 12 ure, 111 bet raadhuis: IV vernieuwingen 
cn het onderhoud van eenige werken langs dc Schic, tus
schen Delft cn Overschic, gedurende 5 jaren. 

Wocnfidag» 27 Hel. 
Illllcgcrfllicrg, ten 12 ure, iu het Wapen van Holland: 

Het verwen van vijf watermolens en aanhoorighecdeuin twee 
pencelen* 

noitdcrdag, 2ft Mcl. 
'H llage, ten 12 ure, aau bet ministerie van bïnnenlniid-

sche zakci: Hot maken, leveren en opstellen van twee wa
terkranen. 

Haarlem, ton 1 ure, aan de secretarie vun deu Ilaar-
Iciniiicriiieci'poldiT: I. liet leveren van puin en koolasch, 
benoodigd voor liet onderhond der grindwegen van den pol
der, gedurende het jaar IHfiS. 2. liet verhoogen vau het 
lage gedeelte vim den jnagweg langs de ringvaart met dc 
bermen langs dien weg, tusschen den Cruqntua en dc Vijf-
huilen, 

llimderdng, 4 Juni. 
Enfu'licdc. ten II ure, bij den logementhouder II. Ainc-

link: Het bouwen van eeu liefdcsgesticht voorde lï. K. Paro
chie van deu II. .laiuhus, te Kuschcdé. 

'flllnge, teu 12 ure, aau bet ministerie van binnenl. 
zaken: het leveren van vierkant beslagen eikenhout voor hO 
wissels cu vau -MM) eikenhouten dwarsliggers voor dc staats
spoorwegen, in twee perceeleu. 

'flllnge, ten 12 ure, nan het ministerie van biun. zaken: 
Het bouwen van ecu keet aan den grindweg bij dc Maas 
tc Kmpel. 

Donderdag, 11 Juni. 
Kaarden, ten 11 ure, in het logement het Vliegende 

Hert: Het inaken van een Offensief vóór Nnarden. 
Donderdag, 2 Juli. 

'flllnge, ten 12 ure, aan het ministerie van binucul. 
zaken: bet maken cu stellen van den mctnlen bovenbouw 
voor dc brug over de Maai bij Crevecocur. 

Afloop van aanbestedingen. 

Arnhem • 1 Mei: de normalisering van den rcgtcrocvcr 
boveu cn bij dé bruggen over de rivier dc Usscl tc Zutfen. 
Minste inschrijver de heer \V. I'cterzc de Vries tc Kossmn 
voor ƒ65,152. 

OlflteruIJk , 5 Mei: liet bouwen vnu eene school voor 
het openbaar lager onderwijs, aangenomen voor ƒ 11,000 
door l ' . .longen, vnu Tilburg. 

Waalwijk , ii Mei: het herstellen der doorbraken cn 
omleggen vnu ecu gedeelte knde aau deu buitcnpoldcr; minste 
inschrijver 11. Kamsteeg tc Giessendam voor J 2850. 

'»t>rnvenlinge , 7 Mei: bet maken vau dc kunstwer
ken , den bovenbouw, de afsluitingen der overwegen, cu 
eenige andere werken voor deu sjmorweg vau Meppol naar 
Groningen. Daarvoor waren 21 billetten ingekomen; minste 
inschrijver de lieer A. B, van Tieubovcn, tc Werkendam, 
voor ƒ 742,800. 

tammer, 7 Mei: het verhoogen en verzwaren van den 
zeedijk ten oosten van Lemmer, over cenc lengte van 300 
cl. Het werk is aangenomen door K. Zwolsuian, te Kuiure, 
voor ƒ 35,500. 

Beverwijk, 7 Mei: het bouwen van ccn nieuw raadhuis. 
Het werk is gegund nan deu Heer V. 1'. ttrnun alhier voor 
ƒ 20,000. Dc hoogste inschrijver voor het oude raadhuis 
tot amotic was dc lieer K. Slcgtkainp alhier, voor ƒ 1600. 

Ilccnvllct , H Mei: het doen van herstellingen aan het 
Israélietisch kerkgebouw alhier. Iugekomen zeven inschrij
vingsbillcttcn , waarvan ecu van onwaarde werd verklaard. 
Dc langste inschrijver was 1*. Scbrcudcr tc Zwijndrccht, voor 
ƒ 122*1-; de hoogste inschrijver was die op het van onwaarde 
verklaarde billet, ter somma van ƒ1650. 

llcrgcn-oii'Xoon, W Mei: het eenjarig onderhoud der 
kazerncgebouwen, ten dienste der bezetting, welk werk nis 
miuste inschrijver is naugeuoineu door tien Heer Willem 
Trimbos, voor ƒ'HU'JO. 

licncmuldcn, » Mei: lo. het opbouwen van het raad-
buis, met ecue woning voor Jen bode; 2o. het opbouwen 
van de gemeenteschool, met twee onderwijzers woningen. Voor 
het eerste perceel waren zes inschrijvers; dc hoogste was dc 
heer Diepcriuk, van Kampen, voorƒ12,000; dc laagste de heer 
v. d. Berg, mede van Kampen, voor ƒ0800. Voor het tweede 
perceel waren vijf inschrijvers; de hoogste was dc heer Jausuia, 
vnn Succk, voor ƒ10,000; de laagste de heer J . Dijk, van 
Gcnemuideu, voor ƒ12,470. Naar men verneemt, ia alleen 
ann den lieer .1. Dijk, van Gcnemuideu, dc aauucmiug ge
gund ; terwijl niet deu heer Krook, vnu Zwolle, inschrijver 
opliet 1ste perceel voor ƒ10,865, onderhandelingen zijn 
aangeknoopt. 

.Leeuwarden, tt Mei: het eerste gedeelte der werken 
tot uitbreiding van dc bebouwde kom der gemeente, waar
van aannemers zijn geworden de heeren J. Küdiug cu B, l'ic-
tersou, alhier voor J 51,824. 

'H llage, 12 Mei: het spanncu cu ophangcu van twee 
telegraafdraden nan dc bestaande palen, op de lij 11 van Rot
terdam over Dordrecht cu YVillcinsdorp tot Kooseudnal, on 
van ecu telegraafdraad van Roosendaal tot de itclgische grens 
bij Ksschcu, iu twee perceelen. Voor perceel I waren 6 cn 
voor perceel II 5 billetten ingekomen. Miuste iusehrijvcre: 
perceel I de heer M, Zondag, te Rotterdam , voor ƒ 1940; 
perceel II de heer L, O. llaaneu, te Venlo. voor ƒ525 . 

Advertentiën. 

S t o o m f a b r i e k v a n Z i n k w e r k e n 

te A R N H E M . 
l t O U K N U U I S A COMP. 

Raamroeden, Dakramen , Dak roeven , 
Falbela 's , Li j s twerken, Balustraden, Con-
solles, Vasen cn alle verdere Ornement-
werken van bouwkundigen aard, zoowel van 
voorhanden model als volgens teekening. 

A A N B E S T E D I N G . 
Het bouwen van een L I E F D E G E 

S T I C H T , voor de R. K . Parochie van 
den H . Jacobus, te E n s c h e d é . 

Op Donderdag den 4 Junij a. s. des voormid
dag» om elf uur, bij den Logementhouder II. 
AMELINK, te Enschedé. 

De Architect II. J. WENNEKERS, ontwerper 
van het bouwplan, geeft inlichtingen; daags vóór 
de besteding aanwijzing. 

Teekeningen en bestek liggen ter inzage in 
voornoemd logement; de bestekken te Almelo bij 
TAMBOER, te Hengelo hij ENSINK, tc Belden 
hij MEIJER, te Deventer bij 110UMA, te Zutphen 
bij C. L. I1ECK cn te Arnhem in dc HARMONIE. 

Doortrekken der teekeningen af 15, en be
stekken a f 1, hij den Boekhandelaar J. A. WIL-
LEMSEN, te Zutphen. 

Ransomcs Fatent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam-en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolcn, Vazen, Fonteinen, Grafteckcncn , cnz. 

Ransomcs Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparaten tot restauratic van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteencn van 12 X 2 tot 48 x 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1807, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
lionner-Hiitto-Verein, cnz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C». 

Adres: F O L K E I t S & C: Rapenburg. Amsterdam. 

BECKER &. BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- cn andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE,DEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN cn OPENRARE WERKEN. — Voorts 
de gunstig bekende B o o 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 cnz. 

(MIDDELBARE DRUKKING) 
van A B X & P O E N S G E N te Dusscldorf, 

voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouwburgen, Beurzen cn Bankgebouwen, Broei
kasten, cnz. enz. met GARANTIE. 

C H A R L E S R E M A- B I E N F A I T . 
WESTEUIIAVEN , Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren Plannen cn Begrootingen voor dc 
Verwarming cn Venti leering van gebouwen 
cn maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan bun in tc zenden. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

n i J C H E I t H O F F en Zonen te B l e b r l c h . 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan dc beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
cn is steeds verkrijgbaar hij den Hoofd-Agcnt voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N D E B P O T . 

Uitgegeven to Arnhem bij D. A . THIEME.—Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL 

Derde jaargang. ï ° . 21. 

(tndijil (irt{<M iederen Iilerdei bij 
II. A. THIEME te Arnhem. 

Prije per 3 mii i i fmn i.p. ƒ LM. 

23 Mei 1868. 

l u leoioent lick mr m jurpif. 
iiWlnliëi teilee ƒ % ! l NV geniIO tipt 

II / - . l ï 1MI zegel ei eeo I'. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, H&ENIEÏÏRS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 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 DOESBURGH, C. J. VAN DOORN, D. tl 150TUB, J. II. LEHMAN, II. LINSE, S. E. TV. KOORDA VAN EÏSINÖA, H. P. VOGEL. 

INSTORTING VAN DE SPOORWEGBRUG OVER 
DE PRUTII BIJ LUZAN. 

Het instorten van de brug van dc Lemhergcr 
Czcrnowitzcr baan over de Pruth bij Luzan gaf 
aanleiding tot vele besprekingen over dc ver
moedelijke oorzaak daarvan, cn bet ingestelde 
onderzoek zal ons zonder twijfel de waarheid doen 
kennen. Dc Ingenieur Jastniger vernam uit de 
Weencr dagbladen, dat do brug in quacstic naar 
het systeem Schiflkom gemaakt is, cn vindt daarin 
aanleiding zijne beschouwingen over dit stelsel 
in de »Wiener Prcsse" mede tc deelcn, die wij 
hieronder doen volgen. 

In eiken brugdragcr, die als balk dienst moet 
doen , bevinden zich eene groep van deelcn, waar
op alleen drukkende krachten werken. Daar bet 
smeedijzer aan trekkende cn het gegoten ijzer aan 
drukkende krachten het beste weerstand biedt, 
worden beide materialen door den Ingenieur 
Schiffkom voor zijn stelsel van bruggenbouw 
toegepast; voor allo deelen der samenstelling, 
waarop trekkende krachten werken, is gesmeed 
ijzer genomen en het gegoten ijzer slechts diiar 
toegepast, waar aan eene drukkende kracht 
weerstand geboden moest worden. Leggers, op 
deze wijze samengesteld, geven voldoende zeker
heid , als zij aan eene constante belasting onder
worpen zijn cn de afmetingen der verschillende 
deden in verhouding staan tot dc daarop werken
de krachten. De zekerheid van het draagvermo
gen gaat echter verloren als de legger, en dit 
is vooral bij spoorwegbruggen bet geval, den in
vloed van cenc veranderlijke belasting weerstand 
moot bieden; in het geval, dat de last zich be
weegt , ontstaan er schokken, die op het gegoten 
ijzer met zijn gering vermogen van elasticiteit 
schadelijk werken. Elke locomotief maakt behalve 
dc vóór- en achterwaartschc, nog andere storende 
bewegingen door het zoogenaamde stampen cnhij 
het overgaan van het wiel van dc eene op dc 
andere rail, waardoor stooten ontstaan. Een 
hrugleggcr is aan al deze stooten en belastingen 
blootgesteld en kan ze dan alleen met goed ge
volg doorstaan, wanneer daarbij geene deelcn 
van gegoten ijzer zijn aangebracht. De broosheid 
van dit materiaal is oorzaak, dat in dc daarvan 
gemaakte leggers zonder voorafgaande waarschu
wing eensklaps bersten of scheuren ontstaan ('); hij 

(*) Ouder dc voorbeelden vnn het springen van gegoten 
ijzeren snoorbruglcggers hier tc lande, noemen wij dc brug
gen tc Kreukelen cn Nieuwcrsluis iu dc baan der Ncdcrl. 
uijns])oonrcg-niaatsclianpij. Deze leggers zyu gesprongen op 
een oogeubtlk, dat zg niet bolast warcu eu door verster-
kingsstukken van gesmeed ijzer in orde gebracht. Het hier 
bedoelde feit had, nis wij ons goed heriuucreu, voor ecu 
vijftiental jaren plaats. 

Ook bg het maken van do gegoten ijzeren krannbmg iu 
een ataatsspoorweg tc Ilrcda werd hetzelfde vcrsclignscl waar
genomen, hoewel dit bovendien toe te sclirgvcu was aan dc 
onoordeelkundige toepassing van dit matcriiuü eu het geheel 
volgieten van dc achterhar der brug. Had men toen de 
iijocitc genomen om tc zien hoe dc bruggen vroeger iloor dc 
'lollandscbe ijzeren spoonveg-maatschappij waren gemaakt, 
™» was dit uiet gebeurd. 

gesmeed ijzer kan dit nimmer gebeuren, daar dezo bij 
tc groote belasting eerst doorbuigen en daarna bre
ken. Het gebruik van gegoten ijzer voor den 
bruggenbouw heeft het groot nadeel, dat het ma
teriaal niet vooraf kan worden onderzocht, het
welk bij smeedijzer zeer uitvoerbaar is. Als 
voorbeeld diene, dat in de voortreffelijke werk
plaatsen van Cramcr-Klett te Neurenberg, waar 
onder anderen ook de beroemde Paulische brug
gen (bij Mainz, Groszhcsselohe, bij Munster) ge
maakt zijn, het gegoten ijzer als bestanddeel ge
heel uitgesloten is , terwijl elk stuk smeedijzer, 
dat voor de constructie eener brug moet dienen, 
aan eene voorafgaande nauwgezette beproeving 
onderworpen en eerst na goedkeuring verbruikt 
wordt. Bruggen, op zoodanige wijze van ge
smeed ijzer gebouwd, verdienen verre dc voor
keur boven die van gegoten ijzer. 

Van eene andere zijde vernemen wij, dat de 
oorzaak voor bet ongeluk moet gezocht worden 
in de te groote wijdte van spanning der brug-
leggers, waarbij echter dc bovenstaande bemer
kingen omtrent do construction met gegoten ijzer 
kunnen hebben medegewerkt. Wij hopen dat 
dit ongeval niet tot verwarring der samenstel
lende doelen, cn alzoo tot grootore uitgaven voor 
den spoorwegbouw zal leiden. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Het groote Luther-monument te Worms, 
waarvan wij in ons voorgaand nommer spraken, 
zal in de volgende maand worden onthuld. Het 
monument is een groot kunststuk, het ontwerp 
van den gcnialen kunstenaar E. Rietscbcl, wien 
het echter niet gegeven werd het te voltooien. 
De heer Scbnitzspahn, hofmedailleur tc Darm
stadt, heeft eene medaille gegraveerd ter herin
nering van het feest der onthulling en tot eene 
hulde aan den kunstenaar. Daarop is do afbeelding 
van het monument met schier microskopische 
juistheid cn dc uitstckenilstc kunst voorgesteld. 
Zij zal gestempeld worden in de edele metalen, 
maar ook in brons cn Brittannia-metaal verkrijg
baar zijn. 

— Het Pruisische ministerie voor handel heeft 
bevolen, dat dc bedding van de rivier de Elbe, 
bij Hai'buig, zal verdiept worden, waarvoor eene 
som van 50.000 Till, is aangewezen. 

— Dc bouw van bet niouwc stadhuis tc Ber
lijn heeft, tot bet einde van bet vorige jaar, 
1.588.720 Tbl. gekost. Het gebouw zal in bet 
volgende jaar geheel gereed worden opgeleverd. 

— Het gedeelte van dc Kóln-Mindcncr baan 
van Haan tot Mühlhcim *fi Roer is den i'ic" Mei 
voor het vervoer van goederen geopend. 

— Het belangrijke gedeelte spporbaan van 
Fünfkircben naar Larcs a/cl Drau, in Hongarije, 
is den 4 J n i Mei, in bijzijn van do ministers ge
opend geworden. 

— De koning van Beieren beeft tot den op
bouw van don toren van den Dom tc Regensburg 
van 1 Mei tot 31 December van dit jaar 1.000 
florijnen per maand, of in bet geheel 8.000 flo
rijnen uit zijne privaatkas toegewezen. 

— Den 18 April j l . , 's morgens ten 8 ure, 
is de kerk te Mourom, in Rusland, ingestort, 
na 310 jaren bestaan te hebben. Deze kerk, welke 
aan de heiligen Kosmus cn Damianus was gewijd 
was in 1552 gebouwd geworden door den czar 
Jan de verschrikkelijke, die do gelofte had ge
daan eene kerk te doen verrijzen op de plek, waar 
zijn leger gekampeerd was, indien bij op zijnen 
tocht tegen Haran dc overwinning behaalde. Ge
lukkig was op het oogenblik der ramp niemand 
in de kerk. 

— De Russische regcering heeft met den 
koopman Poljakow te Rjasan eene overeenkomst 
gesloten voor het maken van oenen spoorweg 
van Kursk naar Charkow cn van eenen tweeden 
weg van Charkow naar Taganrog en Rostow. 

Eerstgenoemde baan, ter lengte van 230 wer
sten , zal den 13 Augustus 18G9 moeten voltooid 
zijn; laatstgenoemde spoorweg is 535 wersten lang. 

— Het groote tentoonstellingsgebouw voor 
kunst te Leeds, dat door den architect Gilbert 
Scott gebouwd wordt, nadert zijne voltooiing. 
Het is in den Engclscli-Gotbischen stijl gebouwd 
en bestaat uit eene groote, met glas afgedekte 
middelzaal van 150 voet lengte en 05 voet breedte, 
die als verzamelplaats der bezoekers cn van tijd 
tot tijd als concertzaal zal dienen cn bovendien 
uit 10 galerijen van 110 tot 125 voet lengte 
cn 28 voet breedte, tot opneming der kunststuk
ken, die voor de groote nationale tentoonstelling 
van schilderijen zullen worden ingezonden. 

— Den 15 April is te Washington bet monu
ment voor Lincoln plechtig onthuld. Het gedenk-
tccken bestaat uit eenen zuil van 35 voet hoogte, 
waarop bet kolossale standbeeld van Lincoln is 
geplaatst; zoowel de zuil , als bet beeld, zijn uit 
wit marmer gebeiteld. 

— Een j l . woensdag door het Lagerhuis van Enge
land met groote meerderheid van stemmen cn met 
goedvinden van de Regcering genomen besluit strekt 
om het metrieke stolsel van maten cn gewichten 
aan Frankrijk tc ontlccncn; doch de uitvoering 
van dat besluit is nog ver af. Het betrekkelijke 
wetsvoorstel bepaalt, dat het gebruik van dat 
stelsel gedurende een zeker aantal jaren aan de 
particulieren zal vrijstaan, en vervolgens oene 
verplichting zal zijn. Het Huis heeft dat wets
voorstel ten tweeden male gelezen, doch met bet 
voornomen, om in deze parlementszitting niet tot 
dc behandeling der artikelen over tc gaan. 

— Voor de levering van hot benoodigdo ijzer
werk voor den wederopbouw van „Her Majesty's 
Theatre" tc Londen zijn 8 inschrijvingsbiljet-
tcn ingekomen, terwijl de laagste inschrijving 
20.770 f of 312.000 gulden bedraagt. 
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— Het standbeeld voor lord Palmerston is nu 
gereed en de gemeenteraad van Southampton 
heeft besloten het piëdestal daarvoor tc bekosti
gen, ten einde verzekerd tc zijn, dat dit beeld 
die stad zal versieren. 

— Do schoorsteen van de „Port Dundas Works," 
cene fabriek te Glasgow, is de hoogste die be
staat. In Europa zijn slechts twee kerktorens, 
welke dezen schoorsteen in hoogte overtreffen, 
te weten die van de hoofdkerk tc Straatsburg cn 
van do St.-Stephanuskcrk te Weenen. 

De hoofdafmetingon van dit reusachtige werk 
zijn de volgende: hoogte boven den grondslag 
142.05 meters; hoogte boven het omgevend ter
rein 138.40 meters; buitenwerksche middellijn 
op terreinshoogte 9.75 cn aan den top 3.85 me
ters; binnenwerkschc middellijn op terreins
hoogte 0.10 en aan den top 3.15 meters. 

Het gebouw hoeft den vorm van een afgeknot-
ten kegel zonder de minste afwijking, bijvoeging 
of versiering. 

Dc Port-Dundus-schoorstecn heeft, na den bouw, 
eene in het metselaarsvak weinig bekende be
werking ondergaan. 

Toen dc specie nog zacht en het gebouw zelfs 
niet geheel voltooid was, werd de top van den 
schoorsteen door een hevigen ,stonn 2.35 meters 
uit het lood gedrukt. Het geheele gebouw kwam 
daardoor in gevaar, en moest, om cene gevor
derde stabiliteit tc verzekeren, tot den verticalen 
stand teruggebracht worden. De bewerking, daar
toe in practijk gebracht, bostond in het gedeelte
lijk wegnemen van sommige voegen aan de rond-
gebogene zijde, die naar den wind was gekeerd 
geweest. Eerst werd bij iedere weg te nemen 
voeg ccn deel van het metselwerk in den vorm 
van ccn inwendigen halven ring uitgebroken. 
Daarna werd met den beitel een gat door de 
voeg gehakt. Door deze opening werd eene ge
wone timmermanszaag gestoken, en het te ver
wijderen gedeelte van dc voeg uitgezaagd. Ge
woonlijk bezigde men twee zagen, die in tegen
gestelde richting naar elkander toewerkten. De 
zaagsneden werden nat gehouden door een aan
houdenden waterstraal. 

Zoodra het grootste gedeelte van eene voeg 
was doorgezaagd, word zij door het daarop rus
tende metselwerk in elkander gedrukt. Het uit
halen der zagen werd hierdoor vrij inocielijk. 

De werklieden stonden zonder onderscheid bin
nen den schoorsteen, en moesten vandaar de 
zagen behandelen cn besturen. 

Naarmate het zagen voortging, werden dc uit
gebroken sleuven of halve ringen weder volgc-
mctscld. 

Het zagen begon op 39 meters beneden den 
top. Op onderlinge afstanden van 3.00 tot 15 
meters werdce in het geheel twaalf zaagsneden 
gemaakt. Dc eigenaar van het gebouw, de Heer 
Townscnd, bestuurde dc uitvoering in persoon. 
Hij beoordeelde de uitwerking van iedere zaag
snede, bepaalde dc juiste hoogte voor de volgende 
en eindigde, toen door de laatste snede, op 12.50 
meters boven den grond, de schoorsteen weder 
zuiver in het lood stond; zuiverder en beter zelfs, 
dan vóór den storm. 

Het wegnemen der voegen vorderde negen da
gen, van 21 September tot 1 October 1859. Se
dert dien tijd is de schoorsteen in de juiste rich
ting gebleven en staat hij bij voortduring bekend 
als een navolgenswaardig voorbeeld van deugde
lijk metselwerk. 

Het is den lezers bekend, dat ook bij ons te lande 
op dergelijke wijze, door onderboring der fundee
ring, is gehandeld om den toren van Nijland (zie 
„de Opmerker" 1800 pag. 89) recht te zetten. 

— Ondereen grooten toeloop van belangstellenden 
en met veel feestelijkheid is den 13 dezer door 
de koningin van Engeland do eerste steen gelegd 
aan den nieuwen opbouw van het St.-Thomas-hos
pitaal, waarvan vóór 315 jaren de cersto steen 
gelegd werd door koning Eduard VI. Het gebouw 
zal in grootschen stijl verrijzen aan den zuidelij
ken oever van den Theems dicht bij de Westmin
ster-brug tegenover het prachtige Westminster-
palcis. 

— De Courrier du Pas dc Calais geeft een uit
gebreid verslag van cene audiëntie, die de Keizer 
verleend zou bobben aan den heer Doutcl, inge
nieur en warm voorstander van het plan van een 
onderzeeschen tunnel-spoorweg tusschen Dover en 
Calais. Do Keizer bleef steeds op de hoogte 
van het lang besproken plan. Toen de heer 
Boutcl zijne plannen had toegelicht, verzocht de 
Keizer hem een breedvoerig rapport over de mid
delen der uitvoering, de kosten van het werk cn 

dc waarschijnlijke baten der onderneming samen 
te stellen, cn eindigde met de woorden: sik zal 
het zelf nagaan , cn wij zullen u voorthelpen. Dit 
plan", voegde dc Keizer er bij, »is veel practi-
scher dan alle tunnels cn andere middelen, die 
tot nog toe zijn voorgesteld en die mij over het 
geheel zeer weinig vertrouwen hebben ingeboe
zemd." Bij het scheiden herhaalde dc Keizer nog 
eens: »Wij zullen u helpen." Zoodat, zegt het 
blad, waaraan wij dit bericht ontleenen, er velen 
zijn, die het plan, waarmee zij tot nog toe ge
lachen hebben, thans reeds op ééne lijn beginnen 
te stellen met de doorgraving der landengte van 
Suez, die ook in den beginne slechts een buiten
sporig plan was, 't welk dc eer had keizer Na
poleon te behagen. 

B I N N E N L A N D . 
:S-Gravenhage. De minister van binnenland

sche zaken heeft 1°. bepaald, dat de commissiën 
aan welke wordt opgedragen het cxaiiiinccren van 
hen, die cene akte van bekwaamheid voor het 
middelbaar onderwijs wenschen tc verkrijgen, 
voor het jaar 1808 zitting zullen houden te's-Gra
venhage ; 2". benoemd : « tot lid cn voorzitter der 
commissie voor de examens in wis- cn natuurkun
dige wetenschappen, zeevaartkunde , teekenen en 
bootseeren, dr. J. Bosscha, inspecteur van het mid
delbaar ouderwijs te 's-llravenhage; tot leden : dr. 
W. C. II. Staring, inspecteur van het middelbaar 
onderwijs, te Lochem; dr. P. van Geer, buiten
gewoon hoogleeraar aan de hoogeschool te Leiden; 
dr. M. Salverda, hoogleeraar aan dc hoogeschool 
te Groningen ; dr. A. G. Oudemans cn F. J. vnn 
den Berg, beide hoogl. aan de polytechn. school 
te Delft; J. M. Obrcen, direct, van het depót van 
kaarten enz., aan het depart, van marine, te 's-Gra
venhage; A. J. van Pcsch, leeraar aan de hoogere 
burgersch, te Deventer; J. Pb. Koelman, direct, 
der acad. van beeld, kunsten en techn. wetensch. 
te 's-IIage; II. 1'. Vogel, hoofdonderw. aan voor
noemde academie; b. tot lid en voorzitter der 
comm. voor de examens in do Nederland, taal 
cn letterkunde cn dc geschiedk. wetensch., de 
staatshuishoudkunde, de handelswetenschappen , 
de levende talen en hare letterkunde, het schoon
schrijven cn de gymnastiek, dr. D. .1. Steyn Parvé, 
insp. van het middelbaar ondcrw. tc 's-Graven
hage ; tot leden: dr. E. Verwijs tc Leiden; mr. 
P. Ronicyn, dir. der rijks-h.burgersch. te Middelburg; 
dr. E. Piaget, leeraar aan de hoogere burgerschool 
te Rotterdam; dr. M. P. Lindo, inspecteur van 
het lager onderwijs in Zuid-Holland, te 's-Gra
venhage; E. II. C. Schacfer, directeur der Rijks-
hoogcre burgerschool te Roermond; A. S. Kok, 
leeraar aan de rijks-hoogere burgerschool te Roer
mond ; W. N. Dinger, leeraar aan de hoogere 
burgerschool tc Amsterdam; dr. D. Lubach, ad
junct-inspecteur voor het geneeskundig staatstoe
zicht in Noord-Holland, tc Haarlem; II. Eshuys, 
onderwijzer in de gymnastiek te Rotterdam. 

— Vanwege den Minister van Binnenlandsche 
Zaken wordt ter kennis van belanghebbenden 
gebracht, dat de eindexamens aan de Polytech
nische School B en C, artt. 00—05 der wet, re
gelende het middelbaar onderwijs, in het laatst 
der maand Juni en in de eerste helft dor maand 
Juli e. k. te Delft zullen worden afgenomen. 

Zij, die een dier examens wenschen af tc leg
gen , worden verzocht zich schriftelijk vóór i" 
Juni c. k. aan te melden aan het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, met nauwkeurige 
opgave tot welk dier examens zij verlangen toe
gelaten tc worden. 

— Het Staatsblad n". 04 bevat het koninklijk 
besluit van 24 April 1808, waarbij de bepalingen 
van art. 3 der wet van 21 Augustus 1859 (Staats-
blad n". 98) toepasselijk worden verklaard op den 
spoorwegdienst van de Hollandsche IJzeren spoor
wegmaatschappij. 

— De ingenieur van den waterstaat L. II. J. 
J. Mazel, belast met het beheer der luudsgebou-
wen in de residentie, is, naar wij vernemen, 
door Z. M. den Koning-groothertog benoemd tot 
ridder der orde van de Eikenkroon. 

— Z M. heeft den heer B. J. Tidcman, hoofd
ingenieur der murine bij 's Rijks Werf te Am
sterdam, benoemd tot ridder der orde van den 
Ncderlandschen Leeuw. 

— Naar wij vernemen , hebben zich voor het 
examen voor klerk bij den rijkstelegraaf, dat 
den 19 cn 20 dezer te 's-llage is gehouden , 
109 personen aangemeld, en bestaat dc com
missie uit de heeren A. 11. van Thiol, controleur 
van den rijkstelegraaf, voorzitter; A. J. Stokvis 
cn W. C. I'. van der Burg, commiezen ter con

trole ; H. van Eek, onderdirecteur van het rijks-
telegraafkantoor tc Amsterdam cn C. A. Hof
man , hoofdonderwijzer aan de openbare burger
school. 

— Ten vervolge op het bericht, voorkomende 
in ons laatste nommer omtrent dc concessie, aan 
den boei' De Veer c. s. verleend, om 's-Graven
hage, Delft en Leiden van drinkwater te voor
zien , door middel van waterleidingen uit de 
duinen, deelen wij do volgende bijzonderheid 
mede : 

Het drinkwater wordt getrokken uit de duinen 
tusschen Schcveningen en Katwijk; het waterge
bied voor Leiden wordt afgescheiden van dat 
voor ile beide andere gemeenten, zoodat het ge
heele gebied wordt verdeeld iu twee deelen, 
wier watergevende oppervlakten in verhouding 
moeten staan tot de bevolkingen der respective 
gemeenten. 

De uitgewerkte plannen der werken van de 
drinkwaterleiding moeten binnen één jaar na 
de dagtcckening der conccsssio aan de goedkeu
ring van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
onderworpen en binnen twee jaren na die goed
keuring moeten alle de daartoe behoorendc wer
ken voltooid worden op straffe van het vervallen 
der concessie, behoudens het geval van vertra
ging door overmacht. 

De concessionarissen zijn verplicht de werken 
voldoende te onderhouden en de noodige voor
zorgen zijn voorgeschreven tegen bcnadccling 
der duinen cn belemmering van middelen van 
gemeenschap. 

Het waarborgkapitaal is op ƒ 30,000 bepaald, 
en moet binnen zes maanden na de dagteeke-
ning der concessie gestort zijn ; na de voltooiing 
der werken worden twee derde gedeelten terug
betaald cn het overige ccn derde strekt als waar
borg voor de naleving der uit de concessie voort
vloeiende verplichtingen. 

Do exploitatie der waterleiding vangt aan, 
zoodra de werkeu door den Waterstaat in orde 
zijn bevonden, en loopt over ccn tijdvak van 
zestig jaren, te rekenen van het jaar nadat de 
waterleiding voor cene der drie betrokken ge
meenten is in gebruik gesteld. 

Amsterdam. In nommer 17 cn op bladz. 
68 van dit blad werd dc commissie genoemd 
voor de beoordeeling der in 1867 door de maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst uitgege
ven prijsvragen. Die commissie zal alleen om
trent de eerste vraag (stadhuis) uitspraak doen; 
tot beoordeelaars dei' antwoorden op de 2 J C en 
3uc vraag (dorpsspoorwegstation en gedenkteekeu 
voor Hendrik de Keijscr cn Jacob van Campen) 
zijn benoemd de heeren Mouthaan, van Goor, 
Hager, II. M. Tetar van Elven en Vogel. 

— In de vergadering van den gemeenteraad 
van woensdag 20 dezer is aan 'de orde gesteld 
een voorstel van Burgemeester en Wethouders 
om een adres aan dc Tweede Kamer der Staten-
Generaal in te dienen ter zake van het inge
diende wetsvoorstel betreffende het Noordzcc-Ka-
naal. Dc strekking van het adres is tc ver
klaren , dat dc Raad besloten blijft, om de door 
dc gemeente extra toegestane drie millioen gul
den aan den Staat niet in termijnen tc betalen, 
tenzij dc Staat het werk overneme cn voltooie. 

In diezelfde bijeenkomst werd het voorstel Jiigcr 
omtrent deze zaak ter tafel gebracht; nadat met 
26 tegen 9 stemmen besloten was dat door den 
Raad een adres aan dc Tweede Kamer zou wor
den gezonden, werd het voorstel van den heer j 
Jiigcr met 31 tegen 4 stemmen verworpen eu 
dat van het dagelijksch bestuur met 27 tegen Ü . 
stemmen aangenomen. 

Wij laten hieronder de voordracht van B. cn 
W. en het voorstel Jiigcr volgen. 

Do voordraoht vau Burgemeester eu Wethouders, betref
fende bet adres aau dc Tweede Kamer ter zake van liet ks* 
uaul, is van den volgenden inhoud: 

./-'./ den Gemeenteraad. 
Dezer dngcu zg'n wij bckcud geworden met <!i> koniuklgl'1 

boodschap, houdende aanbieding vnu een ontwerp van wet I 
aan de Tweede Kamer der Statcn-Gcncraal, tot bckrachtigin? 
voor zooveel noodig van ccuc overeenkomst tot wy'zigiug v a u 

il<- couccssie tot het makeu van ecu kauaal ter vcrbiudis£ I 
van dc Noord- eu Zuiderzee, waarvan wy' dc ccr hebben <1' I 
gedrukte stukken hiernevens over tc leggen. 

. Iu die overeenkomst, reeds aangegaan tusschen dc mini»' 
ti is van binueul. zaken cu vau linancicn cn den Bccrctan' I 
der Ainstcrdainsclic Kanaal-maatschappij, cu getcckeud de" I 
Uilen cu l LI. ii April IJ., doch waarvan tot beden gcencn*11 
mcdcdccliug aan het gemeentebestuur werd gedaan, verdie»1 I 
voural opmerking het 8ste art., bepalende dat dc overctf1' I 
komst niet verbiudcud is: .. I 

i'. tcuzy dc door den gemeenteraad van Amsterdam °U I 
adsbeshut vau 20 Dcc. 1807 cn 20 Febr. 1808 ten bcbof' I 

der onderneming toegezegde som van ƒ 3,000.000 oau de" | 
staat worde uitgekeerd als 1/3 iu bet jaar 1871, 1/3 in »" 

nar 1»7S c n »<* overige na dc voltooiingen openstelling van 
let kanaal cn dc havenwerken. 

pc opnauio van deze bepaling in de overeenkomst moet 
tovrcemding wekken, uaardicu zy is geheel in strijd met het 
-adsbcshiit vau 20 l'cbr. 11., van welk besluit do heeren 
unisters in onze missive van 28 February 11. mcdcdccliug 

l'ebben ontvangen, welke mcdcdccliug bij missive van 7 
Maart gevolgd is door dc toezending van twee exemplaren 
v«n het officieel verslag der vergadering van 20 February', 
terwijl vau deze belangrijke afwijking van het besluit door 
; n s eerst door het in druk verschijnen der stukken is ken
nis gekregen. Iu dc memorie vau toelichting wordt daar-
uiutrcut alleen gezegd, dat het zich redelijkerwijze laat ver
nachten, dat Amsterdam, nu do Staat zoovele waarborgen 
ï 0 0 r het tot stand komen der werken geeft, geneigd zal 
lïiinleu bevonden dc uitkecringcu tc doen op do tijdstippen 
in bet raadsbesluit vau 20 December 1807 genoemd. 

Wij kunnen niet onderstellen, dat het iu de bedoeling 
uwer vergadering zoude liggen, om voor zulk ccn belaugry'k 
deel terug tc komen op het na rijpe overweging cn laugdu-
rigc beraadslaging gcuomeu besluit vnu 20 rebruarij U. cn 
jeecnen alzoo aau uwe vergadering tc moeten voorstellen, 
te besluiten tot bet indienen vau een adres aan dc Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, waarbij wordt tc kenucu gege
ven, dat de gemeenteraad, geen voornemen hebbende eenige 
wijziging tc brengen in zijne bcsluitcu van den 20steu De
cember 1807 cu 20stcn February 1808, alleen dan de toe-
„zci-dc som van ƒ3,000,000, in termijnen bereid is tc vol
doen, wanneer het werk door den staat zclvcu wordt opge
nomen cn uitgevoerd. 

Het voorstel Jiigcr luidt als volgt: 
Aan den ltaad van Amsterdam. 

Dc ondcrgcteckcudo heeft dc ccr, tot toelichting vau ccn 
door hem voor te stellen amendement op de voordracht, den 
gOsten dezer aan dc orde gesteld onder N». 128, van hecreu 
burgemeester cn wethouders, betreffende ccn door deu raad 
iu te dienen ndres aau dc Tweede Kamer van dc Stateu-
Gcucraal, naar aanleiding van het uu aanhangig ontwerp 
van wet tot regeling van dc zaak van het Noordzce-kauool, 
het navolgende aan do welwillende overweging zijner geachte 
medeleden te onderwerpen. 

Hy' doet zulks schriftelijk, iu overeenstemming niet ccn 
meermalen te recht in den raad gcopenbaardcu wcusch, dat 
amaudementen als in cosu, uiet staoudc de zitting wordcu 
voorgedragen. 

Guaruc hulde docude aan het streven van burgemeester 
cn wethouders, gelooft dc ondcrgcteckeudc uogtaus dat het 
hoofddoel in dc zaak beter zal worden bereikt, wanneer uit 
ccn door den gemeenteraad van Amsterdam in te dienen 
adres een andere geest spreekt, dan die, welke uu doariu 
wellicht zou kunnen worden ondersteld. 

Nu dc regecriug — zeker niet met overijling I — besloten 
heeft, in strijd met het denkbeeld door den raad aanbevolen, 
de voltooiing van het werk niet voor staatsrekening tc ne
men cu ccn wetsontwerp by dc Staten-Gcucraal heeft inge
diend in dien zin, behoort die onloochenbare actualiteit het 
uitgangs- cn het verecnigiugspunt tc zijn van allen, die met 
den ondergeteekende verder tijdverlies als cene ramp be
schouwen. 

Dc vraag of dc regeling, zoo nis zy uu door de regecriug 
met de Amsterdamsche Kanaal-maatschappij is getroffen, 
(wanneer zij door de wet ia bekrachtigd) voor dc voltooiing 
van het werk de gewensebte zekerheid verschaft, zal door 
do in do Staten-Gcucraal te voeren gedachtenwisscling ge
noegzaam wordcu getoetst, doch elke regeling die ccn einde 
voorbereidt ann den onhoudbnren toestand, waarin de oa-
derncmiug is gebracht geworden, behoort niet met die koel
heid te wordcu bejegend, welke het ontwerp-adres van Burg. 
cu Weth. zou kunnen wordcu ten laste gelegd. 

De bcranmdo fiuancicclc krachten, tc ontleenen aan den 
cousessie zooals die voortaan zal luiden, bevatten, wel be
steed, groote verbeteringen, die den toestand aanzienlijk gun
stiger makeu dan dc voorwaarden, die van vroegere regec-
riugcu konden worden verkregen, cn die desniettemin onder 
toejuiching, ook van den gemeenteraad, werdcu vastgesteld, 
cu waarop destijds Burg. cu Weth. niet huivcng warcu 
zelfs ccno deelneming van 10 milh'ocu van aandeden iu liet 
maatschappelijk knpitaol aan den raad voor tc stellen. 

Een woord ïan sympathie zal dus met misplaatst zyu, 
zal Amsterdam het vcrwy't niet treilen hare liefde voor 
stnutswerk boven het werk zelf stellen, 

Dc ondergeteekende, zich echter geheel cn uitsluitend stel
lende op het standpunt door den rand laatstelijk ïugcnomen, 
meent dit aldus te kunnen formuleren. Dc raad van Am
sterdam, aan eene voltooiing van staatswege dc voorkeur 
gevende, is bereid in dat geval met den staut do risico van 
het werk te loopen tot ecu bedrag van ƒ 3,000,000 cn op 
dien grond stelt hy in drie tennyneu telkens ccn millioen 
ter beschikking van dc schatkist. Is echter de regecnug van 
oordcel aan anderen dc voltooijiug over te lateu, dan wil by 
geene risico mede loopen tijdens dc constructie eu stelt dc 
Raad zyu laatstelijk toegestemd subsidie vau ƒ 3,000,000 
beschikbaar na voltooiing 7an het werk. 

Nu is het uiet te ontkennen, dat de zaak zou gewonucu 
hebben, indien dc regecring had kunnen goedvinden dc over
eenkomst niet te schoeien op ccuc andere leest dan door 
den Raad was aangenomen, waardoor gewis dc schyu zou 
zyu voorkomcu ccucr pressie, die, burgemeester cu wet
houders hebbeu het te recht ondersteld, niet m l is overeen 
te brengcu met dc zelfstandigheid, welke van den Raad mag 
worden verwacht. Bovendien moet het bevreemding verwek
ken, dat, hetgeen door de regecring waarschijnlijk uiet is 
ondersteld, cene bepaling die als cene ontbindende voor
waarde staat geschreven iu dc overeenkomst den WH April 
j l . door dc directie der Amsterdamsche Kanaalmaatschappij 
met de regecring geteekend, en waarmede dus dc geheele 
zaak zou kunnen vallen, verzwegen ia onder de door haar ge
drukt bekend gemaakte grondslagen ccucr tc sluiten overeen
komst met dc regecring, door het bestuur op dc algemeene 
vergadering van aandeelhouders op 1 Mei j l . , aau Iniuuc 
goedkeuring onderworpen. 

Do zaak mag door dit oJlcs echter niet verder wordcu 
vertraagd en, afgaande op de verklaring door do regeering 
afgelegd in dc memorie vnn toelichting, wnariu zy' zegt, 
P«g. U: , , , 

„En bleken die waarborgen onverhoopt uog onvoldoende 
„OI indien, door welke omstandigheden ook, het werk toch 
„niet tot stand kwam, terwy'l reeds door dc stad Amster
dam een of twee millioeueu aau den staat waren uitgekeerd, 
„dan zou dc billijkheid medebrengen haar die weder terug 
„te geven." meent dc ondergeteekende gercede aanleiding te 
vindcu het bezwaar vau Amsterdam weg tc nemen cn waar
door dc raad den crust vau zyu besluit van 20 Februari j l . 
zal bewyzen, zonder gevaren voor het geldelijk belang der 
gemeente. Dc raad hebbe, uaar aanleiding vau dc nu ge
openbaarde stukken, slechts dc voorwaarde te voegen by het 

door hem aangeboden subsidie, dat indien de staat daarover 
iu drie termyncu wenscht te kunnen beschikken, waarvan 
twee gedurende do constructie vau liet werk, het gemeente
bestuur die twee millioeueu slechts betaalt onder beding van 
restitutie by' cvcutuccl onverhoopt niet tot stand komen van 
bet werk. 

Dezo voorwaarde strookt bovendien geheel met den aard 
cu dc strekking der door den raad laatstelijk iu dc zaak ge
nomen bcsluitcu. 

( Op bet standpunt door den raad (met het oog op dc finau-
ciclc krachten eener gemeente) ingenomen, mag hy geene 
milliocncn afhankelijk laten vau do begrippen over billijk, 
hcid iu 1871 of 1873 by* dc regecring, waarmede hij dan 
zal tc doen hebben. Indicu die regecring van dc gemeente 
iu 1871 cu 1873 uitkecring aan den staat der toegezegde 2 
millioen vraagt, accepteert die regering daardoor natuur
lijk tevens do voorwaarde, waaronder liet subsidie werd 
verleend. 

Dc ondergeteekende zou persoonlijk dc voorkeur hebben 
gegeven, dat bij dc regeling, zoo als zy uu heeft plaats ge
had , door den staat ouder verband der beide subsidien van 
Amsterdam ccn zoodanig voorschot aan dc maatschappij 
ware verstrekt als deze, naar bet oordeel der regecring, 
bij dc thans anugenomcu groudslagcu zou blijken noodig te heb
ben, waardoor ook voor Amsterdam rcutcvcrlics gedurende 
eenige weinige jaren zou zijn voorkomen, docht dit laatste 
onderdeel mag geene overwegende kracht bobben, nadat de 
Raad _ heeft aangeboden op termijnen gedurende dc con
structie te bctaleu, wanneer dc staat de voltooiing op zich 
ltccmt. 

Wat wellicht mede tot aanbeveling van medewerking mag 
strekkeu, is de openlijke erkcuuiug der regecring, dat dc 
maatschappij cn door deze weder de aannemer, aanspraken 
zou kuluien doen gelden, welke niet spoedig in der minue 
geregeld, zeker dc voltooiing van het werk zeer zullen iu 
deu weg staan cn inmiddels hetgeen reeds is gemaakt nut
teloos verspilde millioeueu cn den vcrlorcu tijd tot verbeu
zelde jarcu verklaren. 

Dc ondergeteekeude heeft mitsdien dc eer, als amende
ment op bet voorstel vau burgemeester en wethouders sub 
N°. 128 aan de orde voor te stellen, „dat in ccn door den 
Raad aan dc Tweede Kamer der Statcn-Gcncraal in te die
nen udres, door liet gemeente bestuur zal wordcu te kennen 
gegeven, dat vermits dc regecring bezwaar maakt om aan dc 
wetgevende macht ecu voordracht te doeu om het werk van 
bet Noordzcekanaal vau staatswege te voltooien, dc raad 
van Amsterdam verzoekt, dat dc voorgedragen regeling zoo 
spoedig mogelijk dc noodige bekrachtiging zal mogen ont
vangen cn dat dc gemeente Amsterdam bereid is het sub
sidie van ƒ 3.000.0UO bij raadsbesluit van 20 February j l . . 
bestemd om bij dc voltooiing te wordcu uitgekeerd in de 
termijnen van het raadsbesluit van 20 December 1807, 
voor deu staat zal beschikbaar stellen cuder voorwaarde 
van restitutie, wanneer bet werk, uiet vau staatswege over
genomen, onverhoopt niet mocht tot stand koineu biuucn 
den tijd bij dc aanhangige regeling vastgesteld. 

Amsterdam, 18 Mei 1808. J . G. Jiigcr. 

— Door den Raad zijn tot leeraren in het 
rechtlijnig teckenen bij dc burger dag- on avond
school benoemd de heeren J. II. A. E. de Vries 
en C. C. A. van Breda. 

— Op Zaterdag den 30 Mei c. k. des voormid
dags ten elf ure zal dc gewone jaarhjkscho ver
gadering van dc maatschappij tot exploitatie van 
staatsspoorwegen in het lokaal Odcon plaats 
vinden. De punten van behandeling zijn: 

1°. Aanbieding door den raad van de balans 
der maatschappij over 1867. 

2°. Verslag van de commissio uit dc aandeel
houders benoemd, overeenkomstig art. 40 der 
statuten, tot het nazien der balans. 

3°. Rapport van de commissie uit de aandeel
houders, benoemd op de vergadering van 19 No
vember 1867 en 

4». Benoeming eener commissio uit de aan
deelhouders overeenkomstig art. 40 der statuten. 

Wij zijn zeer benieuwd of op deze verga
dering door de aandeelhouders niet zal worden 
geklaagd over de ondoordachte dienstregeling, 
die met den zomerdienst op de meeste lijnen is 
ingevoerd. Wat regeling van dienst aangaat, 
smelten dc belangen vnu het publick als het 
ware met die der maatschappij te zamen cn als 
dc eerste over hot hoofd gezien worden, kan het 
niet anders of daardoor ontstaat geldelijk nadeel. 
Dit is vooral te laken bij een maatschappij, die 
behoefte heeft haren financicclen toestand tc 
verbeteren. 

Wij erkennen gaarne, dat dc administratie der 
staatsspoorwegen eene mocielijke taak is, zoolang 
het geheele net niet in gereedheid is en ver
spreide takken of gedeelten van dien geëxploi
teerd moeten worden. — Afgescheiden van dc 
zaak kan de schuld ook aau de personen liggen, 
die haar bcheeren en als zoodanig wijzen wij op 
een bericht uit do Chemnitzer Industrie-Zeitang 
omtrent eene bij Overath (Hijn-Pruisscn) gele
gen loodmijn, Phoenix genaamd, die vroeger aan 
cene commanditaire handelsvennootschap toebe
hoorde , welke cr echter geen voordeel uit wist te 
trekken, cn nu aan de nieuwe eigenaars cn te
genwoordige deelhebbers maandelijks 4000 tb. 
opbrengt. Het is eene oude geschiedenis, dat 
de beste ondernemingen alleen tc niet gaan door 
de feilen, niet van de zaak , maar van de per
sonen die haar bcheeren. 

— Drie huizen op den Dam alhier cn gelegen 
op den hoek van de Beursstecg, naar dc zijde 
der Kalvcrstraat, zullen worden güamoveerd, ten 

einde aldaar een nieuwe tabaks- en sigarenwin
kel voor de firma Hajenius te bouwen. 

tien kan gerust zeggen, dat een architect 
zeldzaam in dc gelegenheid i s , om op zulk eene 
plaats en op zulke afmetingen een nieuw gebouw 
te stichten cn het is dus te hopen, dat de ar
chitect Outshoorn zoo gelukkig met zijn ontwerp 
zal slagen, dat die bouw bepaaldelijk tot ver
fraaiing van dat gedeelte van den Dam zal me
dewerken. 
Arnhem. Evenals dc Maatschappij van Bouwkunst 

ten vorigen jare van 7 tot 25 Augustus haar 25-
jarig bestaan te Amsterdam feestelijk herdacht 
door het houden eener tentoonstelling van bouw
kundige teekeningen, plaatwerken en modellen 
zal het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in dit 
jaar zijn 20jarig bestaan vieren door het houden 
van eene tentoonstelling, met het doel om een 
overzicht te leveren van hetgeen 'op het gebied 
der openbare werkon hier te lande meest merk
waardig is uitgevoerd. 

Door aansluiting aan de tc houden tentoon
stelling van nijverheid en kunst, in de maanden 
Juli, Augustus en September tc houden, zal tot 
bovengemeld doel een afzonderlijk gedeelte wor
den bestemd eu zijn dc leden van het Instituut 
door den raad van bestuur uitgenoodigd daartoe 
door inzending van teekeningen, photographiën of 
modellen krachtig mede tc werken. 

Naar de toezeggingen te oordcelen, zullen dc 
inzendingen veler verwachting overtreffen cn zul
len o. a. de teekeningen van de groote overbrug
gingen der staatsspoorwegen cene zoo groote ruimte 
innemen, dat deze alléén voldoende zou zijn om 
als het ware cene afzonderlijke afdeeling tc vor
men. 

Het is ontegenzeggelijk , dat Nederland bij ern-
stigen wil verhoudingsgewijze zeker meer dan 
eenige andere natie in dc gelegenheid is om groote 
tot stand gebrachte werken te vertoonen en in 
zooverre verheugen wij ons, dat die ernstige wil 
ons op dc tentoonstelling te Arnhem zal doen 
zien hoe gansch anders onze ingenicurkunst op 
de ten vorigen jare gehouden wereldtentoonstel
ling te Parijs had vertegenwoordigd kunnen zijn, 
alwaar, om de woorden van den raad van het 
Instituut woordelijk weer te geven «weinig of 
nagenoeg niets te vinden was, waaruit men zich 
een denkbeeld kon vormen omtrent de openbare 
werken van grooten omvang, vooral sedert de 
laatste jaren ten onzent in uitvoering." 

Bij al het lofwaardige van de samenstelling 
dezer tentoonstelling, waartoe zeker, zonder de 
raad van het Instituut van Ingenieurs, de ern
stige wil van de meeste Ingenieurs zou ontbroken 
hebben, zouden wij voor ons het welwillender 
of meer loyaal gevonden hebben tegenover de 
vele bouwkundige leden van dat Instituut, dat 
ook dc inzending van bouwkundige teekeningen 
meer bepaald ware aanbevolen, althans niet ten 
eenenmale verzwegen. Wij gelooven, dat de 
bouwkundige studie bij onze ingenieurs nog niet 
op zulk cene hoogte staat, dan dat zij eens een 
oogenblik konden stilstaan, b. v. bij de overkap
ping der Beurs te Rotterdam, het Paleis voor 
Volksvlijt en de groote bierbrouwerij te Amster
dam en veel meer andere werken, die ten volle 
cene gezette beschouwing waard zijn, en waar
van de inzending na behoorlijke uitnoodiging ook 
niet achtergebleven zou zijn. 

Utrecht. In dc zitting van den gemeente
raad den 15u™ Mei gehouden, is met 20 tegen 
9 stemmen besloten den heer Do Heus eene som 
van ( 142.000 aan te bieden als koopprijs voor 
de oude gasfabriek en omliggende gebouwen aan 
het Vreeburg. Wij hopen, dat dit aanbod wordt 
aangenomen, opdat uitvoering kunne gegeven 
worden aan het reeds in 1869 beraamde plan, 
om daar ter plaatse eene korenbeurs te bouwen 
cn de Catharijnc barrière met dc Rijnkade te 
verbinden. 

Zwolle . De Raad van administratie derJCen-
trnalspoorwcgmaatschappij heeft cene overeenkomst 
met dc maatschappij tot exploitatie van staats
spoorwegen gesloten, strekkende om liet station van 
den staatsspoorweg gemeenschappelijk te gebrui
ken. Het ongerief, dat het publiek door den groo
ten afstand van beide stations ondervond, is daar
door weggenomen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING ROTTERDAM. 
De vergadering van den iiV'* dezer, de laatste 

die in dit seizoen wordt gehouden, bestond uit 
een gering getal leden. Achtereenvolgens werd 
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voorlezing gedaan en goedgekeurd de notulen 
der vorige vergadering, het jaarlijkse!, verslag, 
de rekening cn verantwoording van den penning
meester. Verder werden benoemd drie afgevaar
digden voor de algemeene vergadering der maat
schappij tot bevordering der bouwkunst te Am
sterdam en oen nieuw bestuur, waartoe verschil
lende aftredende bestuursleden herkozen werden. 
De geachte voorzitter, dc heer C. B. van der Tak, 
die aan een schat van ondervinding en kennis 
eene zeldzame bescheidenheid paart, verzocht 
uit hoofdo zijner veelvuldige bezigheden als 
zoodanig niet meer in aanmerking te komen. 
Op herhaald en dringend verzoek der leden , be
sloot genoemden heer liet voorzitterschap op
nieuw te aanvaarden , aan welk besluit eene al
gemcene toejuiching ten deel viel. 

Door een lid werd eene bijdrage geleverd over 
do verschillende stoffen tot samenstelling van met
selspeciën cn over de tijdperken harcr versteening 
enz. Daarna werden door den heer Jan van dei-
Pot monsters cement van verschillende kleuren, 
uit de fabriek van de hoeren Dijckerhoff en Zonen, 
te Biebrich, ter bezichtiging gesteld. Uit gedane 
mededeelingen bleek dat dit cement, waarvan 
hier ter stede veel gebruik wordt gemaakt, aan
beveling verdient. 

Correspondent ie . 

Het artikel over hot pneumatisch rioolstelsel 
van Charles T. Liernur zal in een volgend nom-
mcr worden opgenomen. 

'O 

Aankondig ingen . 
Mnnwlng, ü.ï Mcl. 

Illlllgcrftbcrg, ten raadhuize: Het verbouwen en inrich
ten tot araenwoningen vau het zoogenaamd Aschhuis aan 
den Bergweg, onder Ilillegersbcrg. 

Utrecht, door dc Directie der Ned. lïhijusp. Maatsch.: 
bet bouwen van ecu stationsgebouw, retiradegebouw en ver
dere werken op bet station tc 's Gravenhage. 

Home, ten flO ure: Het bouwen van twee heerenhuizen 
ouder ecu dak. 

Maastricht, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: 
De uitvoering van eeuige werken aan het gebouw der rijks 
hoogere burgerschool tc Roermond. 

Delft, ten 12 ure, in het raadhuis: De vernieuwingen 
cu bet ouderhoud van eenige werken langs dc Scbic, tus
schen Delft cn Ovcrsebie, gedurende 5 jaren. 

Illuming, 20 Mcl. 
Rotterdam, ten 12 ure, iu het Ocmccnelnndshuis: 1°. 

Het doen van ccnigc herstellingen aan dc Maas- cn Sclienn-
hoofden onder Kraïïiigcn eu nabij Kortenoord; 2°. Het doen 
vau eenige werkzaamheden aan- en het onderhouden van tien 
Grocncwegsclicn molen, tot ultimo Mei 18C9; 3°. De leve
rantie vau zwaar timmerhout in 8 perceelen, bestaande hoofd
zakelijk: Voor dc Maas- cn Schermhoofdeu in eiken gordin
gen cn greenen baartplankeu; Voor den Hoogcn lloczcm: 
a. Inccnslagbalk,puntstiikken, tafelmentcn, watcras, schep
rad, benevens drie dennen moleuroedcn; b. Iu dc noodige 
houtwaren voor dc tc mnkeu nieuwe brug tc Terbreggc; 4°. 
Het herstellen van de defecten aau Schiclauds boogen zee
dijk, iu 10 perceelen; 5°. Het vernieuwen der houten brug 
tc Tcrbregge; G°. Het doen van eenige verzwaring aan dc 
bedijking van den ltescrfboezem, benevens het leggen van 
een rietbeslag vóór die bedijking cnz. 7°. Het driejarig on
derhoud van dc molens, sluizen, bruggen cn verdere werken, 
behoorende tot Schiclauds Hoogcn Boezem van dc Itottc, iu 
drie perceelen. 

Wocnndug, 27 Mcl. 
Illllegersberg, ten 12 ure, iu bet Wapen van Holland: 

liet verwen vau vijf watermolens cn aanhoorighecdeuin twee 
perceelen. 

Donderdag, 28 Mcl. 
'»llage, ten 12 ure, aan het ministerie van hinncnland-

schc zaken: Het maken, leveren eu opstellen vau twee wa
terkranen. 

Drenten , ten 12 ure, in het Gcmcenclnndshuis: Het ma
ken vnn steenen glooiingen cn ecu gedeelte oevcrwerk aan 
den zeedijk ouder Muiden. 

Haarlem, ten 1 ure, aan de secretarie van deu Haar-
Icmmeniiccrpoldcr: 1. Het leveren van puin en koolasch, 
benoodigd voor het onderhoud der grindwegen van den pol
der, gedurende het jaar 18C8. 2. Het verhoogen van het 
lage gedeelte van den jaagweg langs do ringvaart met dc 
bermen langs dien weg, tusschen deu Cruquius cn dc Vijf
huizen. 

Haarlem, ten 21/. nrc, aan het provinciaal bestuur: Dc 
aanleg eener telegraaflijn met twee draden tusschen den Hol-
laudschcu ijzeren spoorweg tc Halfweg cn dc gemeente Haar
lemmermeer te Kruisdorp, met het onderhoud daarvan tot 
31 December 1808. 

DorKwcrd, ten 3 ure, ten huize van deu kastelein J. 
_KhïHbiiis: Het bouwen vau ceuc nieuwe gciuecnsehaiiiieJiikc 

„ - . ^ ^ ° ° r * f Dorkwcrk. J 

•'. - . Woensdag, 3 Juni. 
U^ju*2Slftjc^cnhock, ten 12 ure, iu bet gemeentehuis: 1. 

E U hinken vau 2050 strekkende cl grindweg iu dc gemeente 
'» lieer «iwciidskcrke, van af het Nieuwdorp tot de grens van 
W Hö'rt&jjioek. 2. Idem van ongeveer 12-10 strekkende cl 
grihdtfutr' in de gemeente 's Hecrcnhoek, van af bet Istcpcr-
J^lwraan deu 's Hccrenhoekschcn zandweg. 

Donderdag, 4 Juni. ' 
, ten 11 ure, bij den logementhouder H. Ainc-

•ouweu van een liefdesgesticht voordclt. K. Paro-
II. Jacobus, tc Enschede, 

teu 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
veren vau vierkant beslagen eikenhout voor 80 

ede, 

wissels cn van 400 eikenhouten dwandiggcrs voor dc staats
spoorwegen, in twee perceeleu. 

's llage, ten 12 ure, aau bet ministerie van binu.zaken: 
Het bouwcu vnn ecu keet aan den grindweg bij dc Maas 
tc Knipcl. 

l-otidn. ten 1 ure, ten raadhuize: 1°. Het bouwen van 
cenc school; 2°. Het levereu en heien van twee due d'alvcu 
cn een meerpaal in de rivier den Ussel. 

Hlnftdag, O Juni. 
Utrecht, door de directie der Ned. Kliijiisp. maatschappij: 

Het maken van dc aardenbaan, dc kunstwerken, dc wach-
terswoniugen, dc afsluitingen enz. voor dc lijn Hnrmelcu— 
Jtrcukcicu. 

Woensdag, 10 Juni. 
Wcstcrliork, ten 11 nrc, door de commissie belast met 

den aanleg vau den straatweg vau af Wcstcrbork overZwec-
loo nunr Öosterhesselcti: het makeu van een kunstweg ter 
lengte van 10043 el, met klinkers te bestraten, mitsgaders 
bet bouwen van drie tolhuizen, twee bruggen eu eenige dui
kers in genoemden weg. 

Hondcrdag, 11 Juni. 
Natirdcn, ten 11 ure, iu het logement het Vliegende 

Hert: Het maken vau een Offensief vóór Naardcn. 
Hondcrdag, 2 Juli . 

'sllagc, ten 12 ure, aau het ministerie vau binnenl. 
znkeu: het maken en stellen van deu metalen hovenhouw 
voor dc hrug over de Maas bij Crevecocur. 

'•Hagei teu 12 ure, aan het ministerie van binnenl. za
ken: Het maken van gehouwen cu eeuige verdere werken op 
het station 's Hertogenhoseh. 

Afloop van aanbestedingen. 

Kloosterburen . A Mei: Het bouwen eener kerk; minste 
van de .vier inschrijvers P. W. Scltraauwcu , tc Rotterdnm voor 
ƒ52,172. 

Woerden , 12 Mei; het éénjarig onderhoud der kazernc
gebouwen tc Schoonhoven, Aannemer werd dc heer J. C. 
Kuijlcnburg voor ƒ 1199, 

Breda, 13 Mei: lo. het eenjarig onderhoud van dc wer
ken der vesting, waarvoor de minste inschrijver was dc Heer 
G. Molenberg voor ƒ1907. 2o. het eenjarig onderhoud van 
de werken der Kon. Mil. Academie door den lieer C. Oos-
terinan, voor y*,'i'J4̂ . En 8o. het eenjarig onderhoud van 
dc kazerne-gebouwen, enz., door den heer Molenberg voor
noemd, voor ƒ3889, 

'sllagc, 14 Mei: het leveren van vierkant beslagen 
eikenhout ten dienste van wissels cn van eikenhouten dwars
liggers, ten behoeve van de staatsspoorwegen, iu twee per
ceelen. Daarvoor waren 15 billetten ingekomen. Minste 
inschrijvers : voor perceel 1 dc beer A. vau der Eerde, tc 
Boxtel, voor ƒ7273, cn voor perceel II dc heer I). Martens, 
tc Brugge, o ƒ2.43 per ligger. 

Utrecht, IA Mei: herbesteed van het eenjarig onder
houd der werken aldaar. Aannemer werd dc lieer W. vau 
Leur, Jc Blaauwkupcl voor ƒ0450. Aanbesteed het eenjarig 
onderhoud der kazernen cn gebouwen nldanr. Aannemer 
werd dc heer II. hecmnns, voorƒ7250. 

Zwolle. IA Mei: bet verbouwen van dc schouwburgzaal. 
Ingekomen 5 insehrijvingshilletten, als: B. II, Trooster tc 
Zwolle voor ƒ10325, 3. Krocse tc Zwolle voor ƒ0150, W. 
F. Brcmau te Zwolle voor ƒ0100, II. Heuvels te Arnhem 
voor ƒ 8105 eu J. F. Schocmnkcr tc Zwolle voor ƒ 7777.77. 
De bcgrooting, bij het bestek overgelegd, bedroeg ƒ8300. 
Aau den minste iuschrijver is het werk onmiddellijk geguud. 

'sllagc, 19 Mei: liet onruimcu vnu rijksdrondcu lnugs 
den rechter oever in het rivierbed der Nieuwe Merwedc , langs 
den polder het Kraaijcnucst, ouder dc gemeente Werken
dam, in dc prov. Noord-Brabant. Daarvoor waren elf bil
letten ingekomen. Dc miuste inschrijver de heer A. v. d. 
Wetering, tc Woudrichciu. voor ƒ14,170. Dc hoogste in
schrijver was ƒ30,800. 

A d v e r t e n t i ë n . 

P R O V I N C I E D R E N T H E . 

AANBESTEDING. 
Op Woensdag den tienden Junij 1800 acht en 

zestig, des voormiddags tc elf uur, zal te Wet-
terbork, onder nadere goedkeuring, door de 
Commissie hclast met den aanleg van den straat
weg van af Westerbork over Zweeloo naar Oos
terhesselen , worden aanhesteed: 

Het maken van een K U N S T W E G 
v a n af W e s t e r b o r k over Z w e e l o o 
naar O o s t e r h e s s e l e n , ter lengte 
v a n 16643 e l , met kl inkers te bestra
ten , mitsgaders het houwen van D R I E 
T O L H U I Z E N , T W E E B R U G G E N en 
eenige D U I K E R S i n genoemden weg; 
alles met de leverancie der benoo
digde M A T E R I A L E N en overeenkom
stig het daarvan opgemaakt bestek en 
voorwaarden. 

Dc bestekken liggen ter lezing aan het locaal 
van het Provinciaal Gouvernement te Assen, in 
de gemeentehuizen der betrokken gemeenten cn 
in (le logementen, waar gewoonlijk dergelijke 
bestekken ter lezing worden gelegd. 

Op den negenden Junij, (les voormiddags tc 
elf uur, zal van af Oosterhesselen locale aanwij
zing worden gedaan. 

llestckkcn op franco aanvraag to verkrijgen hij 
de drukkers VAN GORCUM EN C05IP. tc Assen, 
tegen betaling van f 0.50. 

Je Commissie voornoemd; 
De Voorzitter, Mr. .1. P. WILLINGE. 

De Secretaris, Mr. J. BECKERINGII VAN LOENEN. 

AANBESTEDING. 
Het bouwen v a n een L I E F D E G E 

S T I C H T , voor de R. K . Parochie van 
den H . Jacobus, te E n s c h e d é . 

Op Donderdag den 4 Junij n. s. des voormid. 
dags om elf uur, bij den Logementhouder | | 
AMEL1NK, tc Enschedé. 

De Architect II. J. WENNEKERS, ontwerper 
van het bouwplan , geeft inlichtingen; daags vóór 
de besteding aanwijzing. 
. Teekeningen en bestek liggen ter inzage i n 

voornoemd logement; do bestekken te Almelo hij 
TAMBOER, te Hengelo bij ENSINK, tc Delden 
bij MEIJER, te Deventer bij BOUMA, te Zutphen 
bij C. L. DECK en tc Arnhem in de HARMONIE. 

Doortrekken der teekeningen a f 15, en be
stekken a f 1, bij den Boekhandelaar J. A. WIL-
LEMSEN, te Zutphen. 

Ransomcs Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam-cn Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Graftcekonen, enz! 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparatcn tot restauratic van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Pree-grit Grindstone. 
Slijpstccnen van 12 X 2 tot 48 x 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1807, enz. 

Mosaik-parquet ten: gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste mater ia len, Coven's, 
Stephenson's enz. 

Port land-cement, Knight, Bevan &Sturzc, 
Bonner-IIütto-Vercin, cnz. 

Roman- en Parian-cement Francis & 0>. 
Adres: F O L K E R S & C°. Rapenburg. Amsterdam. 

Stoomlabryk van Draadnagels 
te A R N H E M . 

Orders op dit artikel, in afmetingen van '/, tot 
5'/, Rijnlandsche duimen lengte, uit taai Duitsch 
ijzerdraad met verzonkene schroef of platkoppen, 
worden met spoed uitgevoerd. — Prijscouranten 
cn monsters worden op ft anco aanvrage gegeven cn 
aan fabrikanten, winkeliers en aannemers voordeclig 
rabat aangeboden. Recommandeert zich tevens in 
het leveren of veranderen van Brandspui ten , 
Pompen en daarbij behoorende benoodigdheden. 

J . H . P O T H M A N N . 

(MIDDELBARE DRUKKING) 
van A H L & P O E N S G E N te Dusscldorf, 

voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouwburgen, Beurzen cn Bankgebouwen, Broei
kasten, cnz. enz. met GARANTIE. 

CHARLES R E M & RIENFAIT. 
WESTEHIIAVEN, Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Le veren Plannen cn Begrootingen voor dc 
Ve rwarming cn Venti leering van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam do Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

P O R T L A N D - C E M E N T 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

D I J C K E B H O F V en Zonen te B i e b r i c h . 

Deze C E M E N T S O O R T , die blykcns getuig
schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
tc bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
cn is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agcnt voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N D E B P O T . 

en to Arnhem bjj D. A. THIEME,—Hoofdcorrespondentcn L . VAN BAKKENES & C». te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Derde jaargang. N°. 22. 

Verschijnt (eregeld iedere. Zilerdig tij 
D. A. THIEME te Arnhem. 

Prijs per 3 auidei fnite p.p./t.65. 

30 Mei 1868. 

In iWneerl lick «er eei jnr|ai(. 
Idrirliitiii tulen ƒ-.40 parfeïioil rept 

u ƒ-.15 teer ie|el ei e» 5°. 

WEEKBLAD voorARCÏÏITEOTEJN', I M M U R S , FABRIKMTEÏT, AAMEIERS en 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 G - z . 

Met medewerking van Dr. T. VAK DOESBDRÖU, C. J. VAN DOORN, D. GR0THG, J. H. LELIMAN, H. LINSE, S. E. W. R00RDA VAN EÏSINGA, H. P. V08EL. 

HET PNEUMATISCH RIOOLSTELSEL VAN 
CHARLES T. LIERNUR. (') 

De incest belangrijke zaken, die den gemeente-
architect in zijne betrekking kunnen voorkomen, 
zijn voorzeker die, waarbij hij zich de vraag moet 
stellen : hoe zal de algemeene gezondheidstoe
stand het best bevorderd kunnen worden, eene 
vraag, die nergens zoozeer op den voorgrond komt, 
dan wanneer er sprake is van het maken van 
ccn nieuw rioolstelsel. De riolcering toch moet 
den weg vormen, waarlangs wij onze grootste 
vijanden moeten vervoeren cn onschadelijk ma
ken , n.l. dc faecale stoffen, wier gassen reeds 
zoovele ziekten endemisch hebben doen worden 
cn geen gering aandeel hebben in de bijna jaar
lijks hccrschcnde epidemieën. Dc belangrijkheid 
der vraag brengt mede, dat er veel en ernstig 
over gedacht moet zijn; velerlei stelsels zijn dan 
ook voorgeslagen; geen hunner greep echter dc 
zaak in haar hartader aan ; allen bepaalden zich 
tot verplaatsing van het kwaad; geen hunner 
gaf ccn uitvoerbaar middel tot vernietiging daarvan. 

De hygiënisten bleven de ziektetoevallen aan 
dc schadelijke uitdampingen der faecale stoffen 
toeschrijven, en dc bouwmeester, die een nieuw 
rioolstelsel moest maken, was niet beter verant
woord , dan door het laatst hem bekende systeem 
aan te nemen, daar al de vorigen dooi- ervaring 
reeds weer de van hen gemaakte illusion in dui
gen hadden geworpen en men van het nieuwste, 
hij gebrek aan ondervinding, dus nog altijd 
eenigo hoop op een tamelijk slagen had. 

Onder de nieuwste stelsels, waarover ook nu 
alweer de ervaring haar teleurstellend : duur, maar 
slecht, heeft uitgesproken, behoort het Londcn-
sche; daar worden do faecale stollen en het vuile 
en regenwater door een en hetzelfde riool afge
voerd; de gezamenlijke riolen monden op de 
Theems uit. Niettegenstaande dc kosten 300 
millioen gulden hebben bedragen , zijn de navol
gende nadeelen, voorzeker ook ten deele aan de min 
gunstige werking van cb en vloed toe te schrij
ven , ontstaan : de riolen zijn steeds vol schade
lijke gassen, die door het minste scheurtje ont
snappen , en stank, ziekte cn dood om zich ver
breiden; hun ontwikkeling wordt eenparig door 
dc bekwaamste mannen verklaard niet tegen te 
kunnen worden gegaan; het vcntilceren der riolen 
door middel van pijpen neemt het gevaar niet 
weg; ventileeren cn verbranden der gassen is on
bereikbaar door de groote kosten; 

de stroomen of havens, waarop dc riolen uit
komen, worden zoo onzuiver, dat de visschen 
sterven ; men behoeft dus niets meer te zeggen 
van de frischheid als drinkwater voor de bewo
ners van het benedengedeelte dier stroomen; 

door de neêrzctting dier massa stoffen wordt 
do scheepvaart gehinderd; 

(*) Do Redactie behoudt zich voor omtrent deze aange-
tegenheid nader haar gevoelen mede tc deden; zy geeft nu 
reed. tc keuuen, dat zij hier eu daar in gedachten met den 
gcachtcu schrijver verschilt 

de faecale stoffen zijn geheel voor den land
bouw verloren. 

Het door den heer Liernur voorgeslagen stel
sel is bevrijd van al die nadeelen , beantwoordt 
in ruime mate aan dc eischen der hygiëne en 
berust op zulke eenvoudige algemeen erkende 
waarheden, dat ieder, al hadden niet reeds ver
schillende algemeen kundige en ervaren mannen 
zijn systeem in al deszclfs verdiensten erkend, 
bovenstaande beweringen met mij had durven uiten. 

De heer Liernur gaat van de volgende hoofd
denkbeelden uit: 

scheiding der riolen voor faecale stoffen van 
die voor vuil en regenwat"j-; 

geregelde afvoer en onmiddellijke desinfectie 
der bovengenoemde stoffen; het eerste op eene 
zindelijke niet walgelijke manier; het tweede 
door vermenging met aarde, het beste cn goed
koopste desinfectiemiddel voor dierlijke over
blijfselen; 

het financieel bereikbaar maken der beide 
eerste denkbeelden, door te zorgen, dat de groote 
waarde dier stoffen voor den landbouw ten goede 
worde aangewend. 

Wij willen nu kortelijk, naar aanleiding van 
't geen de heer Liernur ons in zijne brochures 
zelf zegt, het een en ander van zijn stelsel me-
dedeclcn, in de hoop er zoodoende iets toe bij 
te brengen , dat eene zaak van zoo ingrijpend be
lang voor het algemeen welzijn, zoo spoedig mo
gelijk door alle deskundigen worde ter harte ge
nomen. 

Wij stellen ons daartoe de volgende vragen: 
l u . Is de technische samenstelling zoodanig, 

dat men , op grond van ervaring en wetenschap, 
dc zekerheid heeft van slagen, in hetgeen men 
zich voorstelt te bereiken? 

2'. Is de zaak, aangenomen dc deugdelijkheid 
van het door den heer Liernur aangegeven land
bouwsysteem, (inanciecl bereikbaar, zoo al niet 
voordcelig? 

3". Heeft bedoeld landbouwsysteem door onder
vinding waar gemaakt, wat de heer Liernur zich 
daarvan belooft? 

4". Is er redelijke grond, om te vreezen, dat 
eene zaak, die in hooge mate dc twee grootste 
volksbelangen: gezondheid en welvaart, bevoordeelt, 
schipbreuk zal lijden op kleingeestige vooroordee-
len en gehechtheid aan de oude sleur? 

Deze vragen met dc beschouwingen, waartoe zij 
aanleiding geven, zullen wij nu in het volgende 
elk afzonderlijk behandelen. 

Vraag 1. 
Volgens de inrichting, door den heer Liernur 

voorgesteld, komt onder ieder der kruispunten van 
straten een klein ijzeren reservoir; de hoofdbui
zen, gelegen in de op dat punt samenkomende 
straten, ontlasten zich in dat reservoir en hebben 
rechts en links vertakkingen, welke met de pri
vaten der huizen in gemeenschap staan. Do dia
meter der hoofd- en takbuizen bedraagt0,125cl; 
dc geringste helling, waarop dc hoofdhuizen gelegd 

worden, is ' / 1 0 0 ; voor de takbuizen bedraagt de 
helling '/j„ of minder. 

De faecale stoffen, die door den privaattrechter 
vallen, verzamelen zich in eene bocht der daaron
der gelegen takbuis. 

De takbuizen krijgen, voor zij zich met dc hoofd
buis , onder een hoek van 30°, vcreenigen, nog eene 
bocht of verzakking voor hydraulische afsluiting. 
De hoofdhuis krijgt tot afsluiting van het reser
voir, in de nabijheid daarvan, eene klep. Ten 
einde de buizen te reinigen wordt, door middel 
eener locomobile luchtpomp, de lucht in het re
servoir verdund, daarna de klep der hoofdhuis 
geopend, opdat de druk der lucht op de faecale 
stoffen, in de bocht der takbuis onder den trechter, 
deze daaruit in de hoofdbuis en door dien naar het re
servoir zullen drijven. Uit het reservoir worden de 
stoffen door luchtdrukking in den tender gedre
ven , welke dc locomobile luchtpomp vergezelt. De 
luchtpomp heeft gemeenschap door eene slang met 
den tender, waaruit de lucht opgezogen, in den 
vuurhaard geblazen en daar verbrand wordt. De 
tender is van twee slangen , die met kleppen kun
nen worden gesloten, voorzien; de eene voor het 
opzuigen der lucht, de andere voor het opzuigen 
der faecale stoffen uit het reservoir. Voor de 
opening der klep in dc hoofdbuis is de toestand 
in de buizen aldus: de bochten der takbuizen moe
ten gevuld zijn voordat de ontlading der tak
buizen op dc hoofdbuis begint; eens aangevangen, 
duurt zij zoolang voort tot het niveau in de hoofd
buis gelijk is met dat in de takbuis; alle verzakkin
gen der takbuizen, welke, door onbewoond zijn 
van een huis of om andere redenen, leeg moch
ten zijn, zullen in het naar beneden vloeien der 
stoffen in de hoofdbuis gevuld worden. 

Is de lucht voldoende verdund in het reservoir 
en wordt dc klep der hoofdbuis plotseling geopend, 
dan krijgt men de volgende verschijnselen: dc 
hoofdbuis ontlast zich, zoomede de takbuizen, 
wier niveau hooger dan dat in de hoofdbuis 
ligt, hetzij zij enkel hunne verzakkingen of meer 
gevuld hebben, in welk laatste geval de Vbocht, 
zich eerst gedeeltelijk ontledigende, eene luchtver-
dunning tusschen de beide bochten doet ontstaan 
en de buitenlucht dus nog met meer kracht de 
stoffen uit de bocht onder den trechter naar dc 
2 i ' bocht en die uit deze laatste naar de hoofdbuis 
doet vloeien. Iedere takbuis, wier niveau nog 
niet beneden het niveau der stoffen in dc hoofd
huis ligt, wordt toch al gcroinigd voordat het 
niveau in dc hoofdhuis beneden dat in de tak
buis is gedaald, daar door hot plotseling openen 
der klep de pneumatische kracht bij wijze van 
schok werkt en de wrijvingsweerstand voor de 
stoffen in de takbuizen zooveel mindor zal bedra
gen dan voor die in de hoofdhuis. Daarom moot 
ook de kraan der hoofdhuis telkens gesloten wor
den, om haar dan weer plotseling te openen, 
wanneer het luchtledig in het reservoir voldoende 
hersteld is. 

De bewerking, dio voor oen kruispunt van 4 



straten van omtrent CO a 80 huizen hoogstens 
tien minuten zal vorderen, afgcloopen zijode, is 
de hoofdhuis l ed ig ; bij dc takbuizen zul len, door 
den vorm aan de tweede verzakking gegeven, zoo
veel stoffen daarin achterblijven, dat bij de min 
ste toevoeging wcêr eene hydraulische slui t ing vor
kregen wordt. Onder de bezwaren, die het sys
teem nu zouden kunnen beletten aan het doel te 
beantwoorden, kunnen we rekenen: onvoldoendheid 
der pneumatische kracht; zij blijkt echter bij de 
geringste nacijfering (trouwens het is ook reeds 
in ruime mate proefondervindelijk bewezen) groot 
genoeg te zi jn, om zelfs nog verstoppingen, die 
alleen door moedwil zouden kunnen ontstaan, in 
dc meeste gevallen mede op te ruimen; 

het ontstaan van lekken in de leiding; het ge
ringe gevaar, dat bij dc eenvoudige samenstelling 
cn eene zorgvuldige uitvoering daarvoor bestaat, 
wordt opgeheven, wanneer men bedenkt, dat die 
lekken, door de groote zuiging van buiten naar 
binnen, zich in de meeste gevallen van zelf met 
de omgevende stollen wel weer zullen dichten. 
Wanneer wij nu hier nog bijvoegen, dat de loco-
mobile luchtpomp (Bessemer systeem) zoodanig is 
ingericht, dat het geraas van ontvluchtenden stoom 
wordt verdoofd cn in 't algemeen al de overige 
deelen als tender, k r anen , verbinding der ten
derslangen met het reservoir enz. in doelmatig
heid cn gemakkelijkheid van behandeling slechts 
zeer weinig te wenschen overlaten, dan geloof ik 
het antwoord op dc eerste vraag in bevestigenden 
zin mag luiden. 

Vraag 2. 
Ieder kent cn beaamt de spreekwijze: »waar 

afgaat en niet bijkomt, heeft vermindering plaats" 
en toch vindt men nog steeds monschen, d ie , 
wat de vruchtbaarheid van land aangaat, het niet 
toegepast wil len hebben. De Romcinsche Cam-
pagna cn vele andere streken, vroeger vruchtbaar, 
thans dorre , uitgeputte woestenijen, leveren an
ders voorzeker wel bewijzen tegen die cxceptioneelc 
verklaring. Z i j , die niet in den onuitputtelijken 
mineralen rijkdom van hun land gelooven en dit 
zijn gelukkig verreweg dc mcesten, gebruiken ter 
tegemoetkoming in het onvoldoende der gewone 
bemesting, guano, potasch enz., alle middelen, 
welke tijdelijk helpen, maar tevens het oogenblik 
van uitputting verhaasten, dikwerf van verre moe
ten worden aangevoerd cn dus zeer kostbaar zijn; 
terwijl op de faecale stoffen, die juist die bestand-
deelen bevatten en kunnen teruggeven, welke aan 
het land ontnomen zijn, geen of slechts zeer weinig 
acht wordt geslagen. 

De algemeen erkende beste wijze van landbe-
mesting bestaat in het vermengen der mest zoo 
versch mogelijk, voor ze door gisting cn verdam
ping in de vrije lucht verzwakt i s , met aarde, 
haar aldus te laten rotten of oplossen en dan 
op het land te spreiden. 

De heer L ie rnur wi l nu die bemestingswijzc in 
zooverre bekorten, dat de 'snachts opgehaalde 
faecale stoffen den volgenden dag in gesloten va
ten worden vervoerd, om ter bestemder plaatse 
onmiddellijk op het land gebracht en met narde 
vermengd te worden, met behulp van oen kar
retje zijner v ind ing , waarop het vat gelegd i s , 
waaruit de mest vloeit i n door het werktuig zelvo 
te ploegen en weer aan te vullen voren. Om 
steeds op het land de gelegenheid tot dagelijkschc 
mestberging te hebben, stelt hij voor eene verdce-
l i n g daarvan i n evenwijdige bedden van 2 c l 
breedte met paden daartusschen van 1 c l ; op die 
laatsten, welke jaarlijks verlegd moeten worden, 
kan nu geregeld de mest gebracht worden. V o l 
gens hem, kan men door het bebouwen der vel
den volgens dat afwisselend tusschonruimteplan, 
nog daargelaten de betere bemesting, die men 
volgens zijn systeem heeft, eon even grooten oogst 
winnen als vroeger. 

De oogsten zullen dus grooter cn het land min
der uitgeput worden. Di t aangenomen, zien wc 
uit de begrootingen van den heer L ie rnur , die 
onzes inziens niet overdreven gunstig zijn voorge
steld, en waarvan wij h i e r , om niet te uitvoerig 
te worden, alleen dc eindresultaten kunnen me-
dedcelen, dat: 

voor eene bevolking van 12000 zielen, zijnde 
het getal dat overeenkomt met het grootste nut
t ig effect verkrygbaar van cene locomobile lucht
pomp van 0 paardekrachten, dc kosten van aan
leg met al wat daarbij behoort, als: locomobile 
luchtpomp, 3 tenders, 30 reservoirs met 4 kra
nen ieder, 27000 strekkende c l 1 2 B duims go-
goten ijzeren pijpen, 250 vaten, 5 paarden met 
toebehooren, gebouw tot vul l ing cn opladen dor 
vaten, hulpspoor over ' / , uur lengte van dat ge
bouw naar het station, ƒ 1 8 2 , 0 0 0 bedragen; reken 
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daarbij nog ƒ 5 0 . 0 0 0 voor die huizen, welke beer
putten hebben en dan veranderingen binnenshuis 
noodzakelijk maken, dan krijgt men in 'tgeheel 
cene som van ƒ 232.000, voor jaaiiijkschc onkosten, 
daaronder de waardevermindering der toestellen, 
wordt gerekend ƒ 7 2 0 0 , de kosten van transport 
der mest naar liet land daar niet onder begre
pen ; die zijn natuurlijk voor rekening van den 
verbruiker. Rekent men nu de opbrengst per 
jaar en per inwoner hetzelfde, wat er te Gronin
gen voor betaald wordt, n l . ƒ 2 , 5 0 , dat voorzeker 
bij vergelijking der omstandigheden niet te ge
waagd i s , dan is de opbrengst ƒ 3 0 . 0 0 0 ; hiervan 
de jaarlijksche onkosten aftrekkende, geeft eene 
zuivere winst van ƒ 2 2 8 0 0 of ongeveer l O 0 / , van 
het kapitaal van aanleg en aankoop. De gemet
selde riolen voor afvoer van regen en buiswater 
zullen nu daarenboven veel geringer capaciteit 
kunnen kri jgen, en bevrijd zijn van dc schadelijke 
werking van het salpeterzuur, de potasch en soda-
zouten, waar geen mortel tegen bestand is. 

De gegoten ijzeren buizen worden volgens on
dervinding door de faecale stoffen met een roest-
wcrend laagje gedekt; worden zij dus ook goed 
aan dc buitenzijde beschermd, dan zijn zij van 
zeer langen duur. 

De groote waarde der faecale stoffen , op de 
boven beschreven wijze aangewend, geeft echter 
vooruitzicht op veel meer wins t , zoodra de land
bouwer er het werkelijke voordcel, door voorbeel
den van minder bevooroordeelden hem gegeven, 
van inziet. Volgens Voclcker , Hoffman, L ieb ig 
Cameron cn a l len , die dc zaak onderzocht hebben, 
wordt de waarde der excreta, wanneer zij niet 
met water verdund of door verlies aan amonia 
verzwakt zijn , op f 6 per individu cn per jaar 
gesteld. Dr . L . Mulder stelt f 4,50 voor gewone 
beer uit putten , welke dus reeds veel amonia 
verloren heeft. 

Ook voor eonc betrekkelijk kleine bevolking 
blijft dc zaak nog steeds voordcelig, daar men 
dan wel niet het meeste nuttig effect van dc 
luchtpomp-locomobile trekt, maar de kosten daar
van ad f 3000 in vergelijking met de sommen voor 
de andere inrichtingen zeer gering zijn. 

Naar aanleiding van een en ander zal dus ook 
vraag n" 2 wel met ccn gerust geweten ten voor
dode van het besproken systeem kunnen beant
woord worden. 

Vraag 3. 
Het bcplantings-systeem, volgens evenwijdige 

bedden met paden daartusschen, i n Engeland 
bekend onder den naam van « tusschenru imtc 
bebouwing," wordt daar reeds sedert 18 jaren 
toegepast, evenals in Normandië . Dc groote land
bouwkundige John Algernon Clarke , zoomede de 
bekende schrijver van vele natuurwetenschappe
lijke werken, Samuel Smith , hebben het op hunne 
boerderijen met vrucht in practijk gebracht. Zij 
doen de paden, die de helft van het veld be
slaan , herhaaldelijk omwerken, zoodat lucht en 
regen vrij kunnen toetred n en dus i n de gele
genheid z i jn , die mineralen op tc lossen, welke 
voor de plant noodig cn nog onopgelost in den 
grond aanwezig zijn. Bijna dc eenige mest, die 
daar gebruikt wordt , is stroo, afval van graan 
cn onkruid en toch brengt een veld , nu slechts 
ter helft beplant, evenveel, zoo niet meer op dan 
vroeger, hetgeen behalve aan de meerdere op
brengst van iedere plant, ook daaraan toe tc 
schrijven i s , dat men de planten nu eenigszins 
dichter bij elkaar kan zotten , dan bij geheele be
planting. Dat nu dc betere bemesting dit door 
ondervinding goed gebleken systeem nog ccr zal 
verbeteren, kan niet weersproken worden. Het 
goed gevolg der aanwending van versche faecale 
stoffen blijkt overigens uit hetgeen in Austra l ië 
dc ondervinding daaromtrent geleerd heeft; ook 
Japan levert ccn sterk pleitend voorbeeld; dit 
land, hetwelk omtrent dc uitgestrektheid heeft van 
Groot-Bri tanniö heeft eene grootere bevolking, na
melijk 37 mill ioen zielen. 

Slechts de helft der oppervlakte van het land 
is voor bebouwing geschikt, de andere helft is 
te bergachtig. Geen voedsel, noch mest wordt 
ge ïmpor teerd ; dc eenige bemesting geschiedt met 
menschelijke excreta, die met de grootste zorg 
worden verzameld, 's Morgens worden de faeces 
cn urine van den vorigen dag cn nacht in een 
steenen kan te zamen gedaan en omgeroerd tot 
ccno dunne b r i j , welke dan onmiddellijk op het 
land in greppels gegoten wordt, gelegen ter we
derzij van de ruggen, waarop dc planten groeien. 
Het volgend jaar worden' natuurlijk deze ruggen 
opgemaakt op de plaats, waar het vor ig jaar de 
greppels waren cn dus groeien dc planten alleen 
op grond , die het vorig jaar was heinest. 

Bij a l het boven gezegde was alleen sprake van 
bouwland ; ccn groot deel van onzen bodem is 
echter alleen geschikt voor weide; hoewel nu 
de waarde der faecale stollen groot genoeg is om 
voor die streken nog een betrekkelijk groot ver
voer naar andere oorden waard tc zijn , zoo is 
er volgens het oordeel van den hoer L ie rnu r 
ook nog wel een middel te vinden, om weiland 
te bemesten, bevrijd van de nadeelen der tegen
woordig gevolgde en zeker zeer te verwerpen 
handelwijze. Hij stelt daartoe voor een weiland-
mestploeg zijner v i n d i n g , bestaande ui t een ver
ticaal nies, dat door een paard getrokken, eene 
snede in dc zoden maakt, terwijl te gelijker tijd de 
mest uit een daarboven gelegen vat door een gat 
in het mes zelvo onder de zoden vloeit. De ver
foeilijke s tank, welke de lucht van den geheclen 
omtrek vergiftigt en het verontreinigen van het 
gras ze lve , waardoor het voor eenigen tijd voor 
het vee onbruikbaar wordt , alle nadeelen der 
tegenwoordige manier van handelen, worden dan 
voorkomen. De ondervinding alleen kan leeren 
in hoeverre dc voorgestelde ploeg voor verbete
r ing vatbaar i s ; wij zijn echter ook overtuigd, 
dat het zeer uitvoerbaar i s , een inrichting te ma
ken door welke vloeibare mest onder dc zoden 
wordt gebracht. Wordt het systeem Lie rnur in 
cene weilandstreek toegepast, dan zal ook die i n 
richting spoedig tot stand komen en zoodoende 
zelfs het nadeel van ccn grooter vervoer der 
stoffen voorkomen kunnen worden. 

Ten slotte wil len wij nog, om daarmede van 
onze derde vraag, waarop natuurlijk niet anders 
dan in gunstigen zin kan geantwoord worden, af 
tc stappen, eene vergelijking aanstippen, in der 
tijd door den heer Staring gemaakt, om het on
voldoende onzer tegenwoordige wijze van bemes
ten aan te toonen. Volgens hem n. 1. houden 
wij op eiken bunder bouw- of weiland nog niet 
één stuk vee, terwijl men er in Engeland bij 
bemesting van het grasland met versche faecale 
stoffen 8 ii 10 stuks op voedt. 

Vraag A, 
De laatste van het viertal vragen, die ons nog 

overblijft, moet, om niet met reden beschuldigd te 
worden, onzer natie ten onrechte eene smet aan te 
wrijven, ontkennend beantwoord worden. Men 
is bij ons aan den ouden slour gehecht, dat is 
waar en mijns inziens, vooral tegenwoordig, zeer 
tc recht, daar men cr tevens ontwikkeld genoeg 
bij is, om niet eene zaak, wier deugdelijkheid ge
bleken i s , te verwerpen, om de redenlooze reden 
dat zij nieuw is. Alles komt er dus op aan door 
een paar voorbeelden op kleine schaal tc doen 
blijken, dat de door den heer Liernur gemaakte 
combinatie van zaken, die ieder op zich zelf dc 
proef der ondervinding reeds hebben doorstaan , 
werkelijk geeft wat zij belooft. Wij zeiden: een 
paar voorbeelden op kleine schaal, daar sommi
gen mcencn , dat voor de invoering van dit sys
teem eensklaps iedere stad geheel op deze wijze 
moet worden gedoleerd, en al de landbouwers 
direct dc aangegeven wijze van bebouwen en 
bemesten moeten toepassen. 

Wanneer men zoo denkt en zich, zooals men 
echter in alle andere zaken ziet, geene langzame, 
maar steeds voortgaande ontwikkeling, waarin 
de meer ontwikkelde den mindere voorgaat, kan 
denken, dan voorzeker zullen al de bezwaren, a l s : 
dat de inwoners zullen opzien tegen den last om 
de veranderingen , noodig tot het verbinden der 
privaten met de hoofdbuis, in hunne woningen 
toe tc la ten; 

dat de dienstboden zullen voortgaan spoelwater 
in dc privaten te werpen en dus het transport 
der stoffen zwaarder maken enz. enz., zeer zwaar 
wegen, tegenover de voordeden: bevordering der 
gezondheid en welvaart van een groot deel der 
bevolking. 

Bij eene trapsgewijze ontwikkeling doen zich a l 
die bezwaren in veel mindere mate gevoelen. 

Het zijn voornamelijk de gemeentebesturen, 
die hierin dc eerste impulsie kunnen en moeten 
geven, daar hun zorg in de eerste plaats der 
algemeene gezondheid moet gewijd zijn. Men 
zod kunnen beginnen met voor ccn klein gedeelte 
eener stad, natuurlijk altijd zoo groot, dat de ver
eischte uitgaven eenigszins, overeenkomstig het 
gevorderde werk z i jn , de rioleering in tc r ich
ten. Met de tc verkrijgen mest, die men de 
eorste tijd gedeeltelijk om niet zoü kunnen weg
schonken , zoü men dan tevens op gemeentegrond 
een voorbeeld van bomesting en bebouwing kun
nen geven. Dc resultaten zoodoende verkregen, 
zullen dan spoedig de navraag naar mest doen 
toenemen ; is die voldoende vermeerderd, dan kan 
men overgaan tot uitbreiding van het preuma-
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tisch systeem, gedurig meer afvoergroopen aan
leggen cn ook langzamerhand de prijs der mest 
verhoogen; zoodoende zal men trapsgewijze al dc 
voordcelen, aan het stelsel verbonden, deelachtig 
kunnen worden en tevens voor cene gemeente 
zeker het allerweldadigst werk uit een hygiënisch 
oogpunt tot stand gebracht bobben. 

BEPROEVING DER S P O O R W E G B R U G O V E R D E 
L E K BIJ K U I L E N B U R G , O P D E N 25 MEI 1808. 

Op dezen dag zijn de bruggen n°. 1—7 van 
37 meters opening en n". 8 van 80 metei's ope
ning beproefd. 

Hiertoe cn voor de beproeving der brug n°. 9 
van 150 meters opening is door den eerstaanwe
zend Ingenieur Van Diesen een programma, re
gelende dc werkzaamheden, opgemaakt. Dit pro
gramma was gedrukt en werd aan de personen, 
met de uitvoering der beproeving belast, bene
vens aan dc genoodigden tot bijwoning der be
proeving uitgereikt. 

Bij de beproeving waren tegenwoordig de Ge
neraal Van Meurs , president van den Raad van 
toezicht op de spoorwegen, de hoofdingenieurs W a l 
dorp en K o o l , de eerstaanwezend Ingenieur Van 
Diesen, de Ingenieurs bij de Staatsspoorwegen 
Evers, Rouppe van der Voort, Van Dissel , Waghto 
en Telders. Aan den heer Hoofdopzichter Hen-
stedt was de zorg der uitvoering toevertrouwd. 
Verder woonden de heeren aannemers der brug 
met eenige hunner ingenieurs, verscheidene op
zichters en andere personen in dienst der staats
spoorwegen en eenige genoodigden dc proeven 
bij. Om de beproeving te doen cn om vele der 
hier genoemde personen van Utrecht naar K u i 
lenburg te vervoeren, vertrok ten 9 uur een trein 
van Utrecht, bestaande u i t : 
3 locomotieven cn tenders te zamen wegende 120 ton 
2 » » » » » » 100 » 

220 ton 
verder een personenrijtuig van 54 zitplaatsen 

cn tien ledige wagens. 
De aankomst bij het rechter landhoofd der brug 

tc Kuilenburg was 10 uur. 
Waarnemer». 

De waarnemers werden benoemd hoofdzakelijk 
uit het personeel der Staatsspoorwegen cn eenige 
uit dc genoodigden en kregen alle eene letter, 
zoodat men had waarnemer A , waarnemer B , 
enz. Deze letters waren ook geschilderd nabij de 
plaats waar de waarnemer zich tijdens de beproe
ving moest bevinden, beginnende met A in het 
middon der eerste opening van 57 c l , B in het 
midden der tweede opening van 57 e l , enz.; 
Ieder waarnemer kon alzoo gemakkelijk cn spoe
dig op zijn post gesteld worden. Dit gebeurde 
dan ook na 10 uur, en w e l : 

Bij ieder der zes eerste bruggen aan het mid
den van de onderranden in de verf- en herstel
lingsbrugjes. 

Bij brug n° . 7 aan het midden van de onder
en bovenranden op dc jukken of in de verf- en 
herstellingsbrugjes. 

Bij twee waterpasinstrumentcn op pijler VIL 
bij het uiteinde van brug n". 7 op pijler VI , tot 
waarneming van de uitzetting der beide onder
randen cn van de temperatuur in den zonne
schijn cn in de schaduw. 

Op den trein tot waarneming der snelheid. 
Bij het uiteinden van brug n ° . 7 tot het 

geven der pistoolsignalen. t 

Inrichtingen tol het doen der waarnemingen. 
Om dc waarnemingen gemakkelijk cn juist tc 

doen, waren door du zorg van den sectie-inge
nieur Evers geplaatst: 

1". Palen met schuiftoestellcn tot waarne
ming van het maximum der verticale doorbui-
fjing in het midden van do draagwanden, links 
en rechts, bij ieder der bruggen n". 1—0. 

2". Jukken met schrijftocstcllen tot waarne
ming van de horizontale en verticale beweging 
'1 het midden van de boven- cn onderranden 
der bruggen n". 7 en n". 8. 

De verf- en herstellingsbrugjes bevonden zich 
"Ü die palen en jukken. 

3". Een bok op pijler VIII met een schrijf-
' °es td tot waarneming van do horizontale bewc-
ê ' i g van het einde van een der bovenranden der 
•Mig n°. 8. 

4°. Twee waterpasinstrumenten op pijler VII 
to' waarneming der doorbuiging van het midden 
der draagwanden der bruggen n». 7 en 8 op de 
V'seerlatten of verdeelde waterpasbaken, die daar-
t°o in de midden der draagwanden op den on
derrand waren gesteld. 
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5o. Schuiflatten aan de einden der bruggen 
no. 7 en 8 op pijler VI en VIII tot waarneming 
der uitzetting. 

Belasting in ritst. 
Op de bruggen 1—0 was geene belasting bij

gebracht voor dat de trein er op kwam. 
Op de brug n". 7 bevond zich eene belasting 

in r a i l s , opgestapeld aan weerszijden van het 
spoor, van 1°. 3850 kilogr. per str. meter, 2°. 
30.000 kilogr. gelijkmatig over de lengte der brug 
verdeeld of ongeveer 500 ki logr . per str. meter 
wegens het te kort der belasting in beweging. 

Beide deze belastingen tc zamen leveren dus 
4350 k i l . per str. meter. 

Op de brug n u . 8 bevondt zich eene belas
ting v a n : 

1°. 3500 kilogr. per str. meter. 
2 . 30.000 kilogr. over de lengte van onge

veer 00 meters, iu het midden der brug ver
deeld, zijnde over deze lengte 500 kilogr. per 
str. meter, wegens het tc kort der belasting in 
beweging. 

Bewegende belasting en proef. 
Om 10 u. 30 in. berijden dc vijf locomotieven 

en tenders,die nabij het rechter landhoofd ston
den , de brug in langzamcn gang. 

Dc bewegende belasting of het gewicht dezer 
locomotieven en tenders bedraagt, zooals boven 
is opgegeven, 220 ton of ongeveer 3007 kilogr. 
per str. meter der bruggen van 57 el vrije ope
ning , doch met ongeveer 00 el spanning wegens 
dc opleggingen aan weerszijden. 

Do trein hield halt toen de i"'« as het einde 
van de 7° ' brug bereikte. 

De waarnemers waren tijdens de beweging van 
den trein en tijdens dit stilstaan op hun post en 
deden hunne waarmeningen : 

a. ten opzigte der snelheid; 
b. aan de schuiftoestellcn der zes eerste bruggen; 
c. aan dc schrijftocstcllen van de 7 d ° brug voor 

dc doorbuiging, de uitzetting cn de temperatuur: 
d. met de waterpasinstrumenten voor de dooi -

bulging in het midden der hoofdleggers. 
Om 11 uur stelde de trein zich weder in be

weging cn reed langzaam tot voorbij het linker 
landhoofd; tijdens deze beweging werden weer, 
zoo ver nu t t ig , de waarnemingen voortgezet. 

Hiermede was dc eerste proef afgeloopen; dc 
waarnemers moesten thans hunne toestellen voor 
de 2 J t proef gereed maken. • 

Tweede proef. 
Om 11 u. 15 m. keerde de trein weder terug, 

bereikende op do brug n° . 7 cn volgende tot en 
met 1, eene snelheid, zoo nabij mogelijk. 10 me
ters in de seconde. 

De waarnemers waren weder op hun post cn 
deden dc waarnemingen. 

De trein stopte zoo spoedig mogelijk, na dc 
brug verlaten te hebben, keerde over dc brug te
r u g , waarbij nu het doen van waarnemingen 
niet was voorgeschreven, haakte de drie geladen 
wagens aan, die voorbij het l inker landhoofd 
stonden en plaatste zich op de brug n". 9 van 
150 meters vrije opening om gephotografeerd te 
worden. 

Hiermede was dc tweede proef afgcloopen. 
Drie schrijftoestellon van brug n". 7 werden 

overgebracht naar de bovenranden van brug n". 8, 
twee in het midden cn één aan het einde bij 
pijler VIII. 

Pauze. 
Tijdens dc pauze werden eenige vorverschingen 

in de Dirckt ickcct genomen. 
Om 1 uur 30 m. waren de waarnemers, die 

bij deze proef moesten tegenwoordig z i jn , op 
de aangewezen posten. 

Dc derde proef was hoofdzakelijk bestemd tot 
nadere beproeving der brug n". 8 van 80 c l vrije 
opening, hoewel ook waarnemingen ten opzichte 
der doorbuiging zijn gedaan bij de opening van 
150 meters. 

Bewegende belasting en 3 J c proef. 
De bewegende belasting of trein was thans 

samengesteld u i t : 
5 locomotieven en tenders . . . . 220 ton. 
3 geladen wagons 45 „ 

205 ton. 
Deze trein reed om 1 uur 45 minuten van de 

groote opening tot even voorbij de brug n ° . 8 ; 
hierbij ware geene waarnemingen voorgeschreven. 

Om 2 uur kwam de trein langzaam terug en 
hield ha l t , toen de eerste us het einde van brug 
o". 8 , nabij de opening van 150 e l , bereikt huil. 
Tijdens deze laatste beweging cn tijdens dit 
stilstaan werden weder alle waarnemingen gedaan, 

ten opzichte van snelheid, doorbuiging aan onder
en bovenwand, uitzetting cn temperatuur. 

Om 2u l o m . zette de trein dc beweging voort 
in de r icht ing der groote opening cn reed tot 
voorbij het l inker landhoofd. 

De waarnemers moesten thans weer hunne toe
stellen klaar maken voor dc volgende of 4 I C proef, 

zple proef. 
Om 2u 30m. keerde dc trein terug met eene 

snelheid, bereikende op de brug n". 8 zoo nabij 
mogelijk 10 meter per seconde. De waarnemingen 
werden weer behoorlijk gedaan aan de brug n». 8 
cn die van 150 el opening cn hiermede was de 
44" proef afgeloopen. 

De waarnemers moesten hunne plaatjes en uit
komsten der waarnemingen, na onderteekening, 
aan den eerst aamvezend ingenieur inleveren. 

Dc doorbuigingen, in het midden der bruggen 
veroorzaakt door het rijden of stilstaan van den 
trein op de bruggen, gaven w e i n i g , men zou bijna 
zeggen, geen verschil. Deze doorbuigingen (dus 
alleen veroorzaakt door den trein) hebben bedragen: 

Bij de bruggen van 57 cl vrije opening, n ° 1 — 
7, ongeveer 9 a 13 streep 

Bij de brug van 80 c l vrije opening, n" . 8, 
ongeveer 10 a 17 streep 

Bij dc brug van 150 el vrye opening, n". 9, 
ongeveer 15 a 19 streep. 

De waarnemingen der verschillende personen 
sloten goed met elkander. De orde en de rege
l ing der werkzaamheden waren uitmuntend. 

In het algemeen kan men aannemen dat de brug 
bij deze beproeving aan de vereischten van sterkte 
heeft voldaan. 

Op 28 Mei of aanstaanden donderdag zal de 
eigenlijke beproeving van brug n°. 9 van 150 
meters overspanning plaats hebben. 

A . den 27 Mei 1868. 
P . v. Sg. 

Ber i ch t en en mededeelingen. 

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 

i5*°" Mei 1808 is aan P . B . Visscher c. s. te 
Sliedrccht , vergunning verleend om hun stoom-
sleepdienst in de provincie Zuid-Holland mede 
uit te oefenen op het Kanaal van Voorne. 

— Dezer dagen is bij den Boekhandelaar Mar-
tinus Nijhoff te 's Oravenhage een geschrift uit
gekomen van den heer J . P h . Koelman, getiteld: 
»dc handelingen der commissie voor het nationaal 
gedenkteeken getoets aan de authentieke stukken." 
De opname van de oflicieele bescheiden stelt een 
ieder i n staat om dc handelingen der zoogenaam
de huishoudelijke commissie op den waren prijs 
te stellen en wij hopen ons gevoelen daaromtrent 
nader mede te deelen. 

A r n h e m . Wi j vernemen met genoegen dat 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst , 
eene uitgezochte verzameling van hare bekroonde 
ontwerpen benevens eenige belangrijke opmetin
gen van oude gebouwen en een exemplaar van 
al hare uitgegeven boek- en plaatwerken voor de 
tentoonstelling van nijverheid a lhier , heeft toe
gezegd en dat ze door het Instituut van Ingenieurs 
uitgenoodigd, aan dat lichaam heeft afgestaan 
eene groote verzameling teekeningen van water
bouwkundigen aard uit haar archief om deze 
tentoonstelling is dc zaal die het Instituut ter 
beschikking is gegeven, bij gelegenheid cn ter 
levering van zijn 20 jar ig bestaan. 

Correspondent ie . 

Verschillende stukken moeten voor ditmaal 
worden ter zijde gelegd. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 
Dlnadns;, 1 J u n i . 

/ n l t -Hommel , teu 12 uur, ten huize vnu do wed. v. 
d. Weyde: Voor het polderdistrict Botiimolcrw&Brd; 1°. de 
leverantie vau het benoodigd stccnkolengruis, olie, vet, zeep, 
mcuic enz. teu dieustc der beide stoomgemalen; 2°. het on
derhoud vau liet dijkvak ir . U2, onder Zuilichem, cu het 
slccbtcu cu bl. ml eti van deu Mei dijk, voor den tijd vuu fl 
jaren; 3°. het vcgcu der Drielsche wetering cu het Ksmecr. 

Wlndeveer, ten IS ure, ton huize vau den kastelein 
11. GcmiB: Het afdammen, droogmakeu on graven van het 
Eekwcrdcr-biuuenmnar. 

Wlndeveer, teu 12 ure, ten huize van den kastelein 
H. Germs: 1, Het doen vnu eeuige herstellingen aan do wer
ken van bot generale zijlvest. 2. Het baggeren vau 3000 
kub. cl groud cn do zuivering van hot Danisterdiep van go-
wassen. 3. Het verwen vau allo objecten. 4. Het onder-
ltoudsbcstek van het Dorpster zijlvest eu 6. Het maken vau 
eeu paar Btornideuroii iu do Slochter- cn Scharnicrzijl cu 
verdcro ondcrlioudswcrkcn. 
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Woensdag, 8 Juni. 
'e Heerenhoek, ten 11 ure, in het gemeentehuis: 1. 

Het maken vau 2050 strekkende el grindweg iu de gemeente 
's Heer Arcudekcrkc, van af het Nieuwdorp tot dc grens vnn 
's Heercnhock. 2. Idem van ongeveer 1240 strekkende cl 
grindweg in de gemeente 's Heercnhock, van of het 1ste per
ceel tot aan den 's Hcerenhockschcn zandweg. 

Watergraafsmeer, ton 8 ure, in het voormalig regt-
huis: Het opruimen van den grindweg cn liet bestraten des 
weg» door do Watergraafsmeer. 

Donderdag, 4 Juni. 
Enschedé, ten 11 ure, bii den logementhouder H. Amc-

link: Het bouwen van ccn licfdcsgcsticnt voordcR. K. Paro
chie van deu H . Jacobus, tc Enschedé. 

Woerden, ten 11 ure, in het Gcmccnclandshuis: Het 
doen van herstellingen nan: 1". De Hnanwijkcrsluis; 2°. Do 
sluis te Bodegraven; 3". De sluis tc Oudewater; 4°. 1* Lun-
geweidscho brug; 5». De Ruigcweidsclic brug; 6°. Dc brug 
over de Dubbele Wicrickc te Nicwcriirug; 7°. Dc brug over 
de Dnbbclc 'Wicrickc in deu Ticudcwcg. 

Edam, ten 12 ure, in het Hecrenlogcmcnt: Het verzet
ten van 1000 vierk. ellen stccuglooiiug, het plempen en 
vlakkcu van 100 lasten steen cn eenige andere werkzaamhe
den aau den Zuidpolder zeedijk. 

'H Hage, teu 12 ure, aan liet ministerie van binnenl. 
zaken: het leveren van vierkant beslagen eikenhont voor 80 
wissels cn van 400 cikenboutcu dwarsliggers voor dc staats
spoorwegen, iu twee perceeleu. 

'N Uiige , ten 12 ure, aan het ministerie vau biun. zaken: 
Het bouwen van een keet aan deu grindweg bij de Maas 
te Empcl. 

Goada, ten 1 ure, ten raadhuize: 1 . Het bouwen vnu 
eeuc school; 2°. Het leveren cn heien van twee due d'alvcn 
en ccn meerpaal in de rivier den IJssel. 

Vrijdag, S Juni. 
Sinoutskerke, ten 10 ure, ten huize vau Quiutcu vau 

de Vries: Het bcgrindcu van den langen weg 's Heer Abts-
kerke naar Kloctinge, ter lengte van 1995 strekkende cl. 

'•Bosch, teu 10'A ure, aau het prov. bestuur: Het ma
ken eu leveren van schoolmeubelcn en liet onderhouden van 
de gebouwen der rijks- hoogere burgerschool tc 's Hertogen-
bosch. , , , TT . 

Groningen, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 1". Het 
maken ccucr bestrating met lavakcicu op den grooten rijks
weg van Groningen unar Delfzijl. 2°. Het vernieuwen van 
een gedcclto der bestrating in deu grooten rijksweg van Gro
ningen naar dc Fricsche grenzen, onmiddellijk buiten de 
Aapoort te Groningen, met Belgische keien cn 8*. Dc voor-
zieuiug iu de uitspoeling van den kanaalbodcm bij de Steen-
t i l , ouder de verspreide landsbruggen in Groningen behoo
rende. 

Maandag, 8 Juni. 
Maastricht, ten 10 ure, oau het prov. bestuur: Dc 

uitvoering van ccnigc werken tot voorziening van den benc-
dcumond van bet afwateringskanaal van de Noordervnart 
naar de rivier dc Maas, in de gemeente Neer, hertogdom 
Limburg. 

's Huge, ten 11%UK, aau het prov. bestuur: Het uitvoeren 
van eenige herstellingen cn vernieuwingen aan dc rijkswer
ken , behoorende tot de veren te Willemsdorp en tc 's Gra
vendeel, met het onderhoud dier werkcu, vau den dng der 
goedkeuring van de aanbesteding tot cn met den 30 Juni 
1869. , „ . 

'H llage, ten 11% ure, aan het prov. bestuur: De uit
voering van eenige werken tot verbetering van het vaarwater 
der rivier de Lek in de gemeente Streefkerk, provincie Zuid-
holland, iu rooilijnen n°. CIV cn CV. 

Maastricht, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: Dc uit
voering van werken tot voortzetting der verbetering van do 
rivier de Maas boven Roermond, tegenover het eiland „la 
lïounc Aventurc", voor rekening der Nederlandsche cu Bel
gische regcering, naar aanleiding vau art. 9 van bet tractnat 
van 12 Mei 1853, betrekkelijk dc waternftappingen van die 
rivier. 

Dinsdag, tt Juni. 
Utrecht, door dc directie der Ncd. Rhijnsp. maatschappij: 

Het maken van dc aardenbaau, de kunstwerken, de wach-
terswoningen, de afsluitingen cnz. voor de lijn llarmclcn— 
Breukelen. 

Woensdag, 10 Juni. 
Westerbork, ten 11 ure, door de commissie belast met 

den aanleg van den straatweg van at Westerbork over Zwee
loo naar Oosterhesselen: het maken van eeu kunstweg ter 
lengte van 10643 el, met klinkers tc bestraten, mitsgaders 
het bouwen van drie tolhuizen, twee bruggen eu ccnigc dui
kers in genoemden weg. 

Donderdag, 11 Juni. 
Naarden, ten 11 ure, in het logement het Vliegende 

Hert: Het maken Van ccn Offensief vóór Noardcn. 
Vrijdag, 12 Juni. 

Utrecht, door de directie der Ncd. Rhiju-spoorwcg maat
schappij: Het bonwen vau 15 waclitcrswoniiigcn aan deu 
Rhijn-spoorwcg in 7 perceelen. 

Maandag, 15 Juni. 
'« llage, ten 11% ure, aan het prov. bestuur: 1". Het 

verrigtcn eener bcziuking cn bcstortnig aau drie der dnm-
men, liggende bij de nommerpolen 8, 9 cn 10 aan deu 
Ondclnndschen zeedijk; 2°. Het maken van een nieuwen bc-
steenden rijzeudam tusschen de dammen A en B , aan de 
noordzijde van Stellendam. 

Dordrecht, teu 12 ure, ten Raadhuize: Het verrigteu 
van eenige herstellingen aan gebouwen, bruggen, beschoeiin
gen, enz., het dempen van bet grachtje genaamd de Kous, 
met het dnorin leggen van een riool, benevens het doeu van 
eenige verfwerken, alles in vijf onderscheidene perceelen. 

Donderdag, 2 Juli. 
'• llage, ten 12 ure, aau het ministerie van binnenl. 

zaken: het maken en stellen van den metalen bovenbouw 
yfytr de brug over de Maas bij Crevecocur. 

'sllagc, ten 12 ure, aau het ministerie vau binncul. za-
•> vJÉèb: Het maken van gehouwen en eenige verdere werken op 

tilt station 's Hertogenboscli. 

sönA Afloop van aanbestedingen. 

- Groningen . IS Mei : het vernieuwen van dc klnpbrag 
'" "overact Tcrmunter-Zy'ldicp, bij Scbccmdn, in den tramweg 

" <a,«-*»uljjroek unar Schceindn; minste inschrijver E. Kampen 
- iie Smponyr, voor ƒ3382. | 

'- BiTgen-OR-Zooni, 18 Mei: het bouwen van ccn uccyus-
kantoor aau h\t station van den staatsspoorweg buiten do 

/ 1 Wouwpbort alhier, welk werk is aangenomen door den Heer 
.RrCerreu ajnioï, voor ƒ2300. 

' * *i Hage , ' 1 » Mei: liet bouwen van eene hchtwachters-
wpltiUSg bcwestfi fort Bath in Zeeland. Er waren vyf bil

letten iugekomen. Minste iuschryver dc heer B. den Exter 
von den Brink tc Krabbcndykc voor ƒ3840. 

Assen, 19 Mei: lo. het vernieuwen cn herstellen 
van eenige gedeelten vnn den Rijks grooten weg der lste 
klasse no. 1, 2de zijtnk, in deze provincie. Annncincr is 
geworden II. Winters alhier voor ƒ4140. 2o. bet uitvoeren 
vnn eenige werken ma. het Mcppclcr-üicp, als a. het op
ruimen vnu ondiepten door het uitbaggeren van 750 kubieke 
ellen grond, b. het vernieuwen van dc palen cu hoofdbalken 
van een gedeelte der beschoeiing na» dc Noordzijde van liet 
diep, aanvangende beneden de Mcppcler-shiis. Er zijn in
geleverd drie inschrijvingen. Dc hoogste was F. Abcrson tc 
Stecuwyk met f2ail eu dc laagste W. l.ubbcriuk tc dc 
Wijk, met /"19'35. 

Vllsslngen , 20 Mei: hot onderhoud gedurende 1868— 
1809 van dc kazcruen cnz. te Vlieringen en Middelburg, 
Aannemer dc lieer A. Loots, alhier, voor ƒ 6780, die de 
minste van de 7 inschrijvers was. 

' • l lage. 20 Mei: lo. liet doen vnn ccnigc herstellingen 
aau dc Inndsgcbouwcn tc 's llnge. Daarvoor waren vijf bil-
lettcu ingekomen, Miuste inschrijver dc Heer .1. W. II. 
Knspcr, tc 's llage, voor /' 15,200. 2o. Het verbroeden van 
het onderhanden kannnl Joor den Hoek vnu Holland, tus
seheu deu Zanddijk cn liet Scheur, voor dc verbetering van 
den waterweg vau Itotterdniu uanr zee. Daarvoor waren 27 
billetten ingekomen. Minste inschrijver de heer F. Liuskcus, 
to Blcrik, voor ƒ398,80. 3o. De aanleg eener. telegraaflijn 
met drie cn gedeeltelijk met vier draden langs den stants-
spoorweg van Bergcn-on-Zooin naar Goes, het spannen vau 
ecu telegraafdraad van Bergen up Zoom unnr llooscudual cn 
het maken der verbindingen met de Instaande lijnen te 
Bergen op Zoom en tc Goes; daarvoor waren zes billetten 
ingekomen. Minste inschrijver de lieer L. G. Hanucu te 
Venlo, voor ƒ 1166j cn 4o. dc levering van spoorstaven met 
eindverbindiugcu cn houtscliroevcu voor de werkplaatsen te 
Tilburg, iu twee perceelen. Daarvoor waren negen billetten 
ingekomen. Miuste inschrijvers: voor perceel 1 dc heer W. 
Hoven: tc s Hage, voor ƒ18,050 cn voor perceel II dc lieer 
L. J . Canibicr, tc Morlnnwclz, voor ƒ1512. 

Lccuvviirdcn , 20 Mei: lo. het bouwen van een locaal, 
ingericht tot school voor lager cu meer uitgebreid lager 
onderwijs; aangenomen door L. Knicpstra, alhier voor 
ƒ11,822; 2o. het verwen van het gebouw des rijks hoogere 
burgerschool voor ƒ1840, aangenomen door K. vau der 
Heine alhier. • 

Middelburg, 22 Mei: het verdiepen en verbrecden der 
haven tc Brcskcus cu liet maken van ecu Oostcrlioofd, 
benevens het eenjarig onderhoud dier werken. Minste in
schrijver was dc heer .1. van Male Dz., tc Brcskcns, voor 
ƒ17,844. 

Leeuw arden , 22 Mei: bet bouwen van eene houtcu 
draaibrug, ter vervanging vnn de ophaalbrug over het Ko-
lonclsdicp bij bet voormalige Blnnuwvcrlnnt. Aangenomen 
door K. v. Tongeren, tc ilcereuvcen, voor ƒ3008. 

Utrecht, 28 Mei : het eenjarig ouderhoud van bruggen 
en werken, onder bet bekeer der genie alhier. Miuste in
schrijver wns dc heer Bainevcld tc vreeswijk, voor ƒ 4360. 

Utrecht, 23 Mei: de gebouwen tot uitbreiding der ste
delijke gnsfabriek. Annnemcr werd dc heer A. C. Vink, tc 
Utrecht, voor ƒ47,105. 

Monnikendam , 23 Mei: het verzwaren cn verhoogen 
vnn twee gedeelten aarden dijk, bet makeu van steenglooiing, 
het leveren cn verwerken van grind, grove cn fijne puin, alsmede 
ccnigc verdere werkzaamheden nan den Waterlandschen Zee
dijk cu zulks in drie perceelen, welke allen zijn aangenomen 
door den beer C. Blaukcvoort , wonende tc Monnikendam, 
voor ecu gezamentlijk bedrag van /19,700. 

Helder , 23 Mei: bet eenjarig onderhoud van dc kazcruc
gebouweu , dat van de metsel- cn timmerwerken cn vau dc 
aardewerken, waarvan aannemers ziju geworden, voor bet 
eerste Gebr. Moorman, voor ƒ4200 ; 70or het tweede II. J . 
Rippcns, voorƒ3590; voor het derde Gebr. Janzen, voor 

ƒ 5220, bet verwen van kazcrucgebouweu, aannemer J . Ho-
gerduin, voor ƒ 1 4 7 0 , voor ander verwwerk, K. Pronk, 
voor ƒ1780. , , , 

Gorlnchcni, 26 Mei. lo. Het eenjarig onderbond vau 
aardewerken; 2o. het eenjarig onderhoud van dc werken tc 
Aspcreu, te Everdingcn cn aan het Spoel, beide onder het 
beheer der genie te Goriuchcin. Vnn bet eerste was aauuc-
mcr de Heer O. Hello, tc Woudrichcm, voor de som vau 
ƒ1298. Voor het tweede dc ilcer C. .1. Vcrweij J7.11., voor 
ƒ1110. 

Advertentiën. 

C H A R L E S R E M <fc B 1 E P A I T . 
WESTERHAVEN , Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren P lannen en Begrootingen voor de 
Verwarming cn Venti leering van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
ZWOLLE zijn voornemens, op Zaturdag den 
13 Junij 1808, des namiddags te één uur, op 
het Raadhuis bij inschrijving aan tc besteden : 

Het vervangen der V I S C H P O O R T E N -
B R U G door een I J Z E R E N D R A A I 
B R U G , i n twee perceelen. 

Dc bestekken liggen ter lezing in het ODEON 
en de voornaamste Logementen tc Zwolle, tc 
Kampen bij BRE1JINK, te Deventer in de KEI
ZERSKROON op de Strooinarkt, te Zutphen in 
DE HOLLANDSCHE TUIN, te Arnhem in HET 
ZWIJNSHOOFD, te Utrecht in DE BAK, te Am
sterdam in HE'l' VOSJE en NIEUWE STADS 
HERBERG, tc Rotterdam in HET CAFÉ FRAN
CAIS en HOTEL WEIMAR. 

Z W O L L E , den 28 Mei 1808. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd , 
VAN NAHUIJS, 
L. N. SCHUURMAN , Secret. 

OPENBARE VERPACHTING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OER GE

MEENTE UTRECHT zijn voornemens om op Za-
turdag 13 Junij 1808, des namiddags ten 1 ure, 
in het openbaar ten Stadhuize te verpachten: 

Het reinigen en schoonhouden van Stads 
straten en r i o l en , het ophalen en wegvoe. 
ren der aseh en v u i l n i s , enz. gedurende 
den tijd van 6 jaren. 

En daarna ten 1 u r e : 
Het vervoerwerk ten dienste van Stads

werken enz., voor den tijd v a n 3 jaren. 
Bestek en Voorwaarden zijn verkrijgbaar ge

steld aan het bureau der gemeentewerken ach-
ter Klarcnburg, ten Stadhuize en bij de Boek
handelaren VAN TERVEEN EN ZOON , tegen be
taling van f 0,50 per exemplaar. 

Utrecht, 28 Mei 1808. 
De Secretaris der gemeente Utrecht, 

W . H . D E W A T T E V I L L E . 

OPENBARE AANBESTEDING. 
RURGEMEESTER cn WETHOUDERS der Ge

meente Utrecht, zijn voornemens op Zaturdag 
0 Junij 1808, des namiddags ten één ure, in 
het openbaar ten Stadhuize aan te besteden.' 

Het leveren en stellen v a n de benoo
digde ijzerwerken voor de uitbreiding 
van de Stedelijke Gasfabriek. 
De teekeningen liggen ter inzage aan de Gas-

fabriek en is het bestek aldaar, zoomede aan 
het bureau dor Gemeentewerken achter Klaren-
burg, hij de Boekhandelaren VAN TERVEEN 
EN ZOON en ten Stadhuize verkrijgbaar gesteld, 
tegen betaling van f0,50 per exemplaar. 

Utrecht, 19 Mei 1808. 
De Secretaris der gemeente Utrecht, 

W. H. DE WATTEVILLE. 

REEMTER VERWARM» 
(MIDDELBARE DRUKKING) 

van A H L & P O E N S G E N tc Dusseldorf, 
voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen , Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouwburgen, Beurzen en Bankgebouwen, Broei
kasten, cnz. enz. met GARANTIE. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteel™, 
Consolcn, Vazen, Fonteinen, Grafteekenen , enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 X 2 tot 48 x G Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1807, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bcvan &Sturze, 
Bonncr-Hüttc-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & 0>. 

Adres: F O L K E B S & 0°. Rapenburg. Amsterdam. 

P0RT1JIND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

V I J C K E I t l l O l W en Zonen te Blebrlch-
Deze O E M E N T S O O R T , die blijkens getuig

schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel moer zand kan verdragen 1 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge hij dc bewerking ook veel goedkoopvri 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland tc Rotterdam, 

J A N V A N D E B P O T . 

<3jitg te Arnhem bij D. A. THIEME,— Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES & C». te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W . V A N DER WIÖ" 

Derde jaargang. U 0 . 23. 

Vtrscbijil geregeld iedireo Ziltrd'g bij 
I». A. THIEME te Arnhem. 

I'rij< t" 3 miaoden frjnrn p.p. ƒ1.65. 

8 J u n i 1868. 

Urn iboDDetrl lirli mr een jiirpig. 
Adferleotiën koikn / -.ill pergn OH reg*I 

«n ƒ-.15 mur icgel rii e«o SQ. 

WEEOIAD voor AEOHITEOTEI, IMEHEURS , FABRIKANTEN, AANNEMERS en 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 . 

Wet medewerking van Dr, T. VAN DOESBUKGH, C. J. VAN DOOEN, D. GROTBE, J. II. LELIMAN, H. LINSE, S. E. W. ROOUUA VAN EYSINGA, H. P. VOGEL 

VERWARMING EN VENTILATIE. 

I. 

Dc verwarming en ventilatie van openbare en 
particuliere gebouwen is tegenwoordig aan de 
orde van den dag en zonder twijfel een vraagstuk 
van het hoogste belang voor de stoffelijke welvaart 
van het menschdom. 

Op den eersten blik komt het ons vrij eenvoudig 
en gemakkelijk voor dit vraagstuk op tc lossen. 
Maar hoe eenvoudig het ook moge schijnen , en 
boe veelvuldig verdienstelijke mannen op het veld 
der wetenschap en der 'practische toepassing zich 
in de laatste dertig jaren met dc oplossing er 
vnn hebben bezig gehouden, zoo is het toch 
desniettemin de volle waarheid, dat de eindbe
slissing daaromtrent nog niet gevallen is. Men hoort 
toch daarover soms de meest tegenstrijdige mee
rlingen te berde brengen, ja zelfs wetenschappelijke 
mannén zijn het omtrent gewichtige beginselen en 
theoretische grondslagen hoegenaamd niet eens. 
Wat is de oorzaak van dit vreemde verschijnsel? 
Wij zijn van meening, dat men er niet ver naar 
behoeft te zoeken. De practische mannen, aan 
welke het ontworpen en de uitvoering van zoo
danige inrichting is toevertrouwd, kunnen door
gaans niet geacht worden genoegzaam bedreven 
tc zijn in dc onmisbare kennis van natuur-, schei
en werktuigkunde; zij zullen dus het gestelde 
doel alleen door een gelukkig toeval bereiken; 
meestal echter zullen zij hunne pogingen zien misluk
ken , omdat zij gezondigd hebben tegen dc een
voudigste , door de theorie vastgestelde wetten ; 
in elk geval is het uiterst moeiclijk hun de 
overtuiging le verschaffen, dat zij den verkeerden 
weg zijn opgegaan, daar zij zich nog op hunne 
ondervinding cn verkregen resultaten durven te 
beroepen. Maar hei moet onze bevreemding nog 
nieer opwekken dat zelfs de mannen der weten
schap nog ten opzichte van wezenlijke punten 
in zienswijze verschillen; zoo wil bijv. bij de 
ventilatie de ccn de bedorven lucht in de bovenste 
afdeeling van de vertrekken wegvoeren , omdat 
de uitgeademde lucht warm is en dus zich op
waarts moet bewegen , terwijl dc andere voorstelt 
'lil in de nabijheid van den vloer le doen plaats 
hebben , daar de producten der respiratie kool
zuur bevatten, dat specifiek zwaarder is dan de 
dampkringslucht. Wie kan beslissen aan wiens 
njde de waarheid is 'I Wij mecnen alleen hij, 
'lie een grondig proefondervindelijk onderzoek 
daaromtrent in het werk stelt en tevens in staat 
l s , het antwoord op de aan de natuur voorge
legde vraag tc hegrijpen en aan te duiden. Tot dus
verre zijn echter zoodanige proeven, zooveel wij 
weten, niet genomen. 

Waar nog zoovele geschilpunten bestaan, zal 
'nen zich moeten vergenoegen dc ervaring te 
raadplegen, de practisch verkregen resultaten te 
'erecnigen en aan een wetenschappelijk onder
dek , cenc theoretische beschouwing, te onder-
Werpen, om zooveel mogelijk daaruit algemeen 

geldende voorschriften voor het aanleggen van 
diergelijke werken af te leiden. Elke van den 
kant der practijk aangeboden bijdrage kan voor 
dit doel hooge waarde hebben ; zij kan ons den 
eenigen juisten weg helpen vinden, wanneer wij 
er slechts een oordeelkundig gebruik van maken. 
Zulk cenc, naar het ons voorkomt, niet onbe
langrijke bijdrage vinden wij in het tijdschrift 
»Lc Genie industriel par Armengaud Mai 1808," 
namelijk een opstel over het genoemde onderwerp 
van de twee ingenieurs Geneste en Herschar te 
Parijs, die zich door verscheidene wel geslaagde 
ondernemingen van dien aard, vooral door in
richtingen voor verwarming eji_ ventilatie in win
kels en kantoren, een zekeren naam hebben ver
worven. Van dit opstel zullen wij de hoofdzaak 
onder het oog onzer lezers brengen, in de hoop, 
dat het gestrooide zaad op een vruchtbaren grond 
moge vallen. Het zij ons echter vergund vooraf 
op tc merken, dat wij hiermede aan de verwar
mingstoestellen van Boyer te Ludwigshafen, hier 
te lande vertegenwoordigd door Oh. Remy te 
Rotterdam, niet tc kort willen doen ; integen
deel wij volharden te dezen opzichte bij ons in 
den vorigen jaargang reeds uitgedrukte gevoelen, 
des te meer daar de zienswijze der Fransche in
genieurs daarmede niet in strijd is. 

Zooals wij reeds hebben opgemerkt, zyn door 
de genoemde constructeurs verscheidene toestel
len voor verwarming en ventilatie met goed 
gevolg lot stand gebracht; zij hebben dus eenig 
recht, zich op hunne ondervinding te beroepen, 
die zij in hun opstel voor verschillende gevallen 
trachten bloot te leggen cn wel hoofdzakelijk 1". 
dc methoden der verwarming cn ventilatie uit het 
oogpunt van het nuttig effect der toestellen, 
hunne regelmatige werking, dc invloed op dc 
gezondheid en de besparing aan kosten ; 2°. de 
constructie der toestellen met het oog op duur
zaamheid, gemakkelijkheid bij het opstellen en 
de bediening. Het geheele sluk is in verscheidene 
onderdeden gesplitst die ons tot leiddraad zullen 
dienen. 

1. Verwarming der kerken. Bij het ver
warmen van kerkelijke gebouwen moet men trach
ten aan de volgende voorwaarden te voldoen : 
1". eene temperatuur van 9 tot 12% C. le berei
ken al naar gelang der warmte van dc buiten
lucht; 2°. plaatselijke cn sterke liichtstroomingcn 
of tocht tc vei hoeden, in het bijzonder in dc 
nabijheid der deuren; 3°. zooveel mogelijk het 
opstijgen der wanne lucht naar dc bovenste 
afdeeling van het gebouw te voorkomen; 4". zich 
van eenvoudige toestellen te bedienen , die ge
makkelijk gestookt kunnen worden en uiet te 
veel brandstof verbruiken. 

Onder de verschillende tot de verwarming die
nende methoden is die der invoering van recht
streeks verhitte lucht de eenvoudigste cn doel
matigste. Voor dc verwarming der lucht bezigt 
men ijzeren toestellen of calorifercn, die van de 
gewone constructie weinig verschillen en plaatst 

die, als het cenigszins doenlijk is, onder den grond 
De veische, door de verwarmingsbuizen te leiden 
lucht, wordt op verschillende plaatsen in het ge
bouw opgenomen, bij voorkeur in de nabijheid 
der hoofdingangen, hoofdzakelijk om den tocht 
in de gangen te voorkomen. Maar bovendien 
dient men nog afzonderlijke toevoerkanalen aan 
tc brengen en met de buitenlucht in verbinding 
tc stellen, die men gewoonlijk gesloten houdt, 
en waarvan men alleen dan gebruik maakt als 
de vergadering zeer talrijk is. De voor de ver
hitting der lucht dienende oppervlakte van den 
verwarmingstoestel behoort eene grootte te hebben 
van 30 vierkante palm voor'100 kubieke el. te 
verwarmen ruimte. Dc verwarming met heete 
lucht levert vele voordeden op , waaronder de 
volgende de voornaamste zijn : 1". de mogelijk
heid om binnen een betrekkelijk korten tijd den 
noodigen warmtegraad in dc kerk voort te bren
gen en naar behoefte te doen toenemen, maar 
ook op het einde van den kerkdijken dienst lang
zaam te laten verminderen ; 2°. de gemakkelijk
heid waarmede hot stoken kan geschieden; 3". 
het geringe gevaar voor brand, vooral als de 
toestel onder den grond is geplaatst 4". de ge
ringe kosten voor den aanleg en het onderhoud. 

Zijn de toestellen op eene doelmatige wijze in
gericht (zooals bijv. de calorifère van Boyer) dan 
behoeft men voor de verwarming van 1000 ku
bieke el ruimte gemiddeld één Ned. pond steen
kolen in het uur, meestal echter veel minder. 
Wij achten het niet overtollig er op te wijzen , 
dat men bij de, toestellen voor de directe ver
warming der lucht dc oppervlakte der verwar
mingsbuizen niet te gering mag nemen, ten einde 
zich niet in de noodzakelijkheid te bevinden te 
hard te moeten stoken. Wordt de verhitte op
pervlakte glooiend, dan verbrandt de ijzeren toe
stel of er ontstaan scheuren of andere beschadi
gingen , voorts gaat een groot gcdeelto der warmte 
door den schoorsteen nutteloos verloren en ein
delijk neemt de verwarinde lucht een eigenaar
dige, niet aangename reuk aan cn is dan voor 
de gezondheid zeer nadeelig. Do oorzaak van 
het laatste verschijnsel meende men vroeger in 
de ontleding der aan dc lucht bijgemengde wa
terdampen te moeten zoeken ; wij hebben dit bij 
bet bespreken van den toestel van Boyer reeds sterk 
in twijfel getrokken. Sedert het schrijven van 
dat stuk is in deze zaak een nieuw licht opge
gaan cn is men met een vreemdsoortig verschijnsel 
bekend geworden. Door S1.- Claire Deville , Gra
ham en anderen is namelijk uitgemaakt dat de 
meeste mcLilen, in hot bijzonder gegoten en ge
smeed jjzer, koper, platina en andere, zelfs 
als zij zich volkomen dicht voordoen, bij de ver
warming tot dc gloeihitte en soms nog bij eene 
veel lagere temperatuur gassen doorlaten en wel 
in vrij groote mate. Het doorlatingsvermogen is 
niet voor alle gassen hetzelfde; voor dc dor ge
zondheid zoozeer nadeeligc waterstof en het 
kooloxyde is het zeer groot. Wij zullen thans het 



feit alleen constatceren, daar wij later nog eens 
daarop wenschen terug te komen, en ons verge
noegen, te herinneren, dat zich bij de verbranding 
op den vuurhaard meestal eene ruime hoeveel
heid kooloxydc vormt, en dat bij de oude calo-
riferen, die men tot gloeiens toe stookte, dit 
gas door de wanden van den toestel naar buiten 
moet komen, om zich met de verwarmde lucht 
te vermengen en zoodoende de aanlcidende 
zaak is van misselijkheid cn hoofdpijn der kerk" 
bezoekers, alhoewel wij gaarne willen toestem
men, dat zulks toch in vrij wat mindere mate 
het geval is, dan bij de toepassing der echt Hol-
landsche methode, om de voeten met smeulende 
turfkolen te verwarmen, aangezien dat daarbij 
alleen kooloxyde ontstaat. Met spreekt wel van 
zelf dat de voorstaande opmerkingen gelden 
voor alle soorten van verwarmingstoestellen met 
heete lucht, dus ook voor het stoken met gewone 
ijzeren kachels. 

Ofschoon in kerkgebouwen wegens de grootere 
hoogte de ventilatie veel gemakkelijker uit te 
voeren is en ook in minderen graad onze aan
dacht verdient dan de ventilatie der minder hooge 
vertrekken, waarin men een veel langoren tijd , 
soms den geheclen dag, vertoeft, zoo mag men 
dit punt toch niet geheel uit het oog verliezen. 
De beste methode zal wel die zijn, waarbij men 
de ventilatie tevens dienstbaar kan maken tot 
eene gelijkmatige menging der warme en koude 
lucht. Nu heeft de warme lucht steeds de nei
ging, om zich opwaarts te bewegen en dat is het 
wat men moet trachten tegen te gaan. Men zal 
dus wel doen de mondingen voor het uitstroomen 
der warme lucht zoodanig aan te leggen, dat de 
oprijzende lucht gestuit wordt, om zoo warrelende 
zich ter zijde te bewegen; tevens moet men de 
afvoeropeningen voor de bedorven lucht in den vloer 
aanleggen en wel op verscheidene plaatsen, op
dat de warme lucht van boven naar beneden 
moet terugkeeren, om zoodoende, na voor de 
verwarming en ademhaling dienstbaar te zijn ge
weest , weggevoerd te worden. 

Deze methode schijnt ons toe voor zeer hooge 
vertrekken steeds de voorkeur te verdienen. Voor 
lage vertrekken zou het eens anders kunnen zijn ; 
alleen in dat geval, als er krachtige middelen 
voor de wegvoering der bedorven lucht beschik
baar zijn, b. v. een sterk trekkende schoorsteen 
of nog beter mechanische hulpmiddelen, bijv. een 
ventilatcur, zijn wij steeds voor de ventilatie op 
den vloer van de vertrekken. Eene uitzondering 
doet zich evenwel voor, wanneer zich in ruime 
mate verbrandingsproducten in het vertrek be
vinden, zoo bijv. in vergaderzalen met een groot 
aantal lampen of gasvlammen. Deze toch zijn 
voor de ademhaling zeer schadelijk en daarenbo
ven verspreiden ze een onaangename reuk; men 
zal daarom verplicht zijn in dat geval de bedor
ven lucht naar de hoogte weg te voeren, al kon 
men ook naar de laagte eene sterke strooming 
doen ontstaan. 

Voor de ventilatie der kerken mag het aantal 
der afvoermondingen niet te gering wezen en 
deze moeten zoo regelmatig mogelijk over den 
vloer verspreid liggen; echter niet al te dicht bij 
de openingen voor het invoeren der warme lucht. 
Men zal wel doen door de mondingen voor de 
ventilatie in de nabijheid of onder de zitbanken 
aan te leggen; daar de weggevoerde lucht warm 
is en zich over vele plaatsen verspreidt, behoeft 
men voor een onaangename tocht niet bevreesd 
te zijn. Met elke monding staat een gemetseld 
kanaal onder den vloer in verbinding en al deze 
kanalen vercenigen zich van lieverlede in een 
hoofdkanaal, dat men voortzet tot onmiddellijk on
der den rooster van den vuurhaard der calorifère, 
of dat men in den schoorsteen of een zoogenaam
de cheminée d'appel laat uitloopcn. Het laatste 
veroorzaakt grootere uitgaven, maai' is in zoover 
beter als men dan door het stoken van een kleine 
reservehaard ook ventilcercn kan , zonder de calo
rifère in werking te stellen. 

Wij hebben gemeend, bij de behandeling van 
dit onderwerp meer uitvoerig te moeten zijn, 
omdat het ons nuttig toescheen in eens het hoofd
beginsel der verwarming met heete lucht en de 
ventilatie vast te stellen; wat sommige bijzonder
heden betreft, zijn wij onze eigen zienswijze ge
volgd , daar wij ons met die der fransche inge
nieurs niet konden vereenigen. Thans gaan wij 
over tot: 

2. Verwarming en ventilatie van grootekanto
ren. De verwarming van kantoren en soortge
lijke vertrekken, alwaar vele menschen , soms van 
allerhande slag en gedurende den geheelcn dag 
bijeenkomen, kan niet wél van eene geregelde 

ventilatio gescheiden worden. Hoe weinig echter 
op de ventilatie hier te lande acht geslagen 
wordt, tot een onberekenbaar nadeel voor de ge
zondheid , behoeven wij nauwelijks te herinneren. 
Voor de verwarming kunnen alleen toestellen aan
bevolen worden, die eenvoudig zijn en eene gemak
kelijke bediening toelaten. Hunne werking moet 
men zeer snel naar de omstandigheden kunnen 
wijzigen of doen ophouden. Alles in aanmerking 
genomen, geven de Fransche constructeurs de voor
keur aan de verwarming met heete lucht en wij 
willen gaarne toestemmen in deze zienswijze te 
ilcelcn, hetzij dat het er op aan kwam zeer 
groote etablissementen en uitgestrekte, niet al te 
ver uit elkaar liggende, in verschillende verdie
pingen zich bevindende vertrekken te verwar
men, in welk geval men zoude moeten overwegen, 
of niet die verwarming met water of stoom en 
eene daarvan afgescheiden ventilatie beter ware. 
Voor het verwarmen met heete lucht spreken 
verscheidene omstandigheden, vooral de schielijke 
en geregelde werking der caloriferen, het gemak 
bij het onderhouden van het vuur, de verheffing 
en verlaging der temperatuur naar willekeur en 
de betrekkelijk geringe kosten voor aanleg, repa
ratie en brandstollen. 

De kostenbesparing moet in de meeste gevallen 
aanmerkelyk zijn, wanneer men de uitgaven bit 
die vergelijkt, welke bij het stoken met gewone 
kachels of open vuurhaarden niet vermeden kun
nen worden. Wat nog de meeste opmerking ver
dient, is de grootere zindelijkheid . waarop men 
met recht bij soortgelijke inrichtingen zeer gesteld is. 

Het is zeer doelmatig de inrichtingen zoodanig 
te treffen , dat de mondingen voor de invoering 
der warme lucht door eene afzonderlijke buis met 
de buitenlucht in verbinding worden gesteld; 
men kan dan door het openen of sluiten van re
gisters de temperatuur op den veroischten graad 
brengen, zonder van de bedienden afhankelijk te 
zijn en tevens gemakkelijk ventileeren, ten tijde 
dat men van de calorifère geen gebruik maakt. 
De Fransche ingenieurs hebben van deze methode 
veelvuldig nuttige uitkomsten gehad en ze onder 
anderen in de nieuwe zalen der bank van Frankrijk 
toegepast. 

Met de inrichtingen voor de ventilatie komt men 
soms in grootere mocielijkhcdcn, vooral als zich 
locale bezwaren voordoen en aanzienlijke veran
deringen in de gebouwen ondoenlijk zijn ; men 
moet zich hierbij steeds naar de omstandigheden 
richten. Het is echter een hoofdregel, dat men 
de afvoerkanalen zooveel mogelijk vereenigt en 
door de muren naar boven tot onder de daken 
voortzet, alwaar men ze in een schoorsteen laat 
uitmonden. De noodige trek in den schoorsteen 
wordt in den regel door de opstijgende lucht 
van de stooktoestellen verkregen of in de plaats 
daarvan door een afzonderlijke kachel in de be
nedenverdieping; aan deze kachels geeft men 
zoodanige constructie, dat het stoken niet meer 
dan eenmaal 's daags behoeft te geschieden. Af
beeldingen van zulke, toestellen vindt men in het 
boven aangehaald tijdschrift, die de belangstel
lende lezer aldaar kan nazien. 

Bij den aanleg van de ventilatie zal men er 
op moeten bedacht zijn, de kanalen met dubbele 
mondingen te voorzien, te weten bij den grond, 
die gedurende den dag, en in de nabijheid van 
het plafond, die des avonds, of gedurende den 
arbeid bij gas- of lamplicht geopend zijn. Dat 
voor dit doel de kanalen met registers of schui
ven voorzien moeten worden, behoeft nauwelijks 
herinnerd te worden. Eene der nieuwste inrich
tingen van dien aard is in het uitgestrekte eta
blissement IM belle Jardiniere te Parijs aangelegd 
en voldoet in hooge mate. Aldaar zijn tevens 
voor eene geregelde werking der ventilatie, voor
namelijk in den zomer, verscheidene openingen 
onder het plafond of soms in de ramen aangebracht, 
die met de buitenlucht communiceren, en einde
lijk heeft men voor eene krachtige afkoeling der 
boven sommige zalen aangebrachte glazen daken 
de inrichting zoodanig gemaakt, dat in den boe
ten zomer steeds eene geringe hoeveelheid water 
daarop neer valt, welk water bij verdamping de 
anders hinderlijke warmte grootendeels bindt of 
werkeloos maakt. 

(Wordt vervolgd.) 

BEPROEVING DER SPOORWEGBRUG OVER DE 
LEK BIJ KUILENBURG OP 28 MEI 1808. 

Als vervolg der beproeving op den 25 Mei, 
(voorkomende in n° 22 van de opmerker) is op 
Donderdag den 28 Mei 1.1. de eigenlijke beproe

ving van brug n° 9, van 150 ellen vrije opening 
geschied. 

Thans waren tegenwoordig de IHI. Ministers 
van Binncnlandsche Zaken, van Buitenlnndscho 
/.aken en van Justitie en wederom woonden een 
groot getal Ingenieurs en andere'genoodigden dn 
beproeving bij. 

De Commissie voor de beproeving bestond, even 
als op 25 Mei, uit de IIH. van Mours, Waldorp 
Kool en van Diescn. 

Waarnemers. 
Do Waarnemers zijn weder benoemd als op 25 

Mei I. I. en zijn gesteld bij ieder waarteneinen 
punt. 

Inrichtingen tot het doen der waarnemingen. 
Om de waarnemingen gemakkelijk en juist te 

doen, waren weder door de zorg van den Sectie-
Ingenieur Evers geplaatst: 

1°. Jukken met schrijftoostellen tot waarne
ming van de horizontale en verticale beweging in 
het midden van de boven- en onderranden der 
brug n« !). 

2". Een bok op pijler VIII met een schrijftoe-
stel tot waarneming der horizontale beweging 
van het einde van een der bovenranden der bins 
n» 9. B 

liet boven verf- en herstellingstoestel bij 
de verticaal 19' der brug n" 9. 

i'. Het beneden verftoostel nabij het midden 
der brug n u 9. 

5". Twee waterpns-inslriimenten op het linker 
landhoofd tot waarneming der doorbuiging van 
het midden der draagwandon van brug n° 9 op 
de viseerlatten of waterpasbaken, staande op den 
onderrand nabij het midden der brug. 

li". Schuillatten aan de einden der brug no !l 
op pijler VIII, tot waarneming der uitzetting. 

Verder was nog een der verticalen (19'), staande 
ongeveer 12 el uit het midden der brug, van 
de zoogenaamde kanaalijzors bevrijd, die tegen 
het knikken waren aangebragt. Deze en de niet 
van kanaalijzers ontdane verticaal 19' waren 
voorzien van draden die van boven tot beneden 
zeer stijf gespannen waren, tot waarneming van 
het mogelijk knikken der verticalen. 

Belasting in rust. 
Op de brug bevond .zich eene belasting in 

rails ter weerszijde van het spoor opgestapeld van 
1". .1000 Kilogr. per str. el; 
2". 110000 Kilogr. gelijkmatig over de lengte 

van ongeveer 00 meters, in het midden der brug 
verdeeld, wegens het te kort der belasting iu 
beweging. 

Bewegende belasting en 1"' proef. 
Om 10 l i . 40 m. had de eerste proef plaats; 

de waarnemers waren op hunne posten. De trein 
bestond uit de 5 locomotieven en tenders, ook 
gebruikt bij de proef op 25 Mei te zninen 220 ton 
0 geladene wagens ad 15 ton . . . . 90 » 
te zamen 310 ton. 

Deze trein reed langzaam over de brug totdat 
de eerste locomotieven-as tegenover de verticalen 
(19') voorbij het midden der brug kwam; nu 
hield ile trein halt. 

De waarnemingen werden gedaan betrekkelijk 
het knikken aan deze verticalen; daarna reed de 
trein door tot voorbij het linker landhoofd en 
haakte de 7 geladene wagens aan, die daar ge
reed stonden. 

Bewegende belasting en 2* proef. 
Uc waarnemers zijn op hunne posten. 
De trein bestond nu, in de onderstaande volg

orde, uit: 
U goederen wagens van 15 ton, voorop = 90 ton 
5 locomotieven en tenders, midden in =; 220 » 
7 goederen wagens van 15 ton, achteraan = 100 » 
te zamen 415 ton. 

De trein bereed de brug om 11 u. 40 m. in 
longtamen gang, komende van het linker land
hoofd, totdat de trein halt hield, toen de loco
motieven juist op het midden der brug stonden; 
om 11 u. 55 m. zette de trein hare beweging 
voort. 

Tijdens het voortgaan en stilstaan werden de 
noodige waarnemingen gedaan. 

Daarna moesten de koperen plaatjes der schrijf-
tocstellen worden omgedraaid. 

3<t« Proef. 
Dc trein van 415 ton (de locomotieven in liet 

midden) bereed om 12 u. 15 m. de brug met, 
zoo nabij mogelijk, 10 ellen snelheid per seconde 
De noodige waarnemingen werden gedaan en 
hiermede liep de S* en laatste proef af. 

De plaatjes en uitkomsten der waarnemingen 
werden meestal aan den eerstaanwezend Inge
nieur ter hand gesteld 

Maximum Duorlmiging (in het midden). 
De doorbuiging, ten gevolge der belasting in 

rust, was ongeveer 10 streep. 
De doorbuiging, ten gevolge der bewe
gende belasting, ongeveer . . . • 17 » 

te zamen ongeveer . 33 streep 
1 

of van dc vrije opening. 
Deze doorbuiging had, zoo ik mij wel herin

ner, volgens de berekening, 30 strepen mogen zijn. 
Besultalcn der waarnemingen betrekkelijk 

de geheele proefneming. 
De zijdelingschc schommelingen of verplaatsin

gen der brug waren van onbeduidende beteeke-
nis; men kan aannemen dat de doorbuigingen 
der hoofdliggers in evenwijdige verticale vlakken 
geschiedden, hetgeen bij bruggen, en vooral bij 
groote bruggen, met hooge liggers, een hoofdvcr-
eischte is. 

De blijvende doorbuiging, ten gevolge der be
wegende belasting, was 1 ii 2 streep dus van 
weinig beteekenis. 

Bij gelijke belasting geeft de maximum door
buiging, ten gevolge der belasting in rust, in lang-
zamen gang en in snelle beweging eene opmer
kenswaardige gelijkheid. 

De doorbuigingen, door de proefbelastingen, 
zijn betrekkelijk het voordeeligste bij de grootste 
opening, ongeveer I s ' ( j der vrije opening. 
minder voordeelig bij de ope
ningen van 57 el, ongeveer » » » 
het minst voordeelig bij de 
opening van 80 e l , onge
veer ïA. '^rr . 1 »» .. » » 

Men moet opmerken dat deze cijfers der door-
buigingen niet de volstrekt juiste zijn, want om 
die zeer juist te leveren zou men al de waarne
mingen in zijn bezit moeten hebben en dan nog 
blijven de cijfers benaderend. 

Tevens' moet opgemerkt worden, dat de door-
buigingen, bij gelijke belasting, onder gelijke om
standigheid aangebracht doch bij verschillende 
temperatuur niet altijd dezelfden zijn; vooral is 
het verschil zeer opvallend bij de groote opening, 
waarvan de hoofdliggers een gebogen boven- en 
een horizontalen onderrand hebben. 

Bij hoogen stand van den zon en sterken zonnen-
schijn zet de bovenrand meer uit dan de onder
rand ; het schijnt dat de gebogen bovenrand daar
door grooter pijl aanneemt en als het ware den 
onderrand omhoog trekt. 

Het zou zijn nut kunnen hebben de beproeving, 
bij nog een paar aanzienlijke verschillen van tem
peratuur, te herhalen om de spanningelite bepa
len , die, tengevolge der verandering vantempe-
raluur in dc verschillende declen der hoofdliggers 
ontstaan. 

Uit het bovenstaande zou moeten blijken dht 
bij ziiór lagen temperatuur de doorbuiging merk
baar aanzienlijker moet zijn dan bij «éér hoogen 
warmtegraad. 

Uit de geheele proefneming blijkt verder: 
n. dat de brug aan de gestelde eischen heeft 

voldaan. 
b. dat dc ontwerper, de heer van Diesen, gelukkig 

is geweest in de keuze van het systeem en dor 
constructie. 

i: dat de berekening door den heer Rouppe van 
der Voort met zaakkennis en juistheid is gedaan. 

d. dat de brug door den heer Evers goed is 
uitgevoerd. 

e. dat de kwaliteit van het ijzer aan de gestelde 
eischen voldoet en het werk door de II. II. 
aannemers Jacobi, Haniel en Huijssen en Har-
kort deugdelijk is uitgevoerd. 

Den H. H. Ingenieurs en aannemers komt, uit 
het oogpunt van sterkte, alle lof toe voor de 
uitmuntende uitvoering der brug, waarvan degrootc 
opening, dc grootste brug-opening is van den 
geheclen aardbol (Hnubruggen uitgezonderd). 

A. 3 Juni 1808. P. v. Sg. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Men heeft te Londen zich dikwijls verwon
derd over de late ontvangst der telegraphischc 
depêches, die door Generaal Napier van het oor
logsveld in Abyssinië werden verzonden. De 
Stap verklaart dit feit door de vele apen welke 
>n Abyssinië nangotroflen worden en met hunne 
staarten aan de telegraafdraden hangen en door 

93 

moedwillige kunstverrichtingen dikwijls eene stoor
nis doen ontstaan. 

— De Staat Massachusets, die eene opper
vlakte van 7250 vierk. Eng. mijlen beslaat en 
eene bevolking heeft van ongeveer 1 millioen 
zielen, bezit 1012 Engclsche mijlen spoorweg, 
waarvan een derde gedeelte met dubbel spoor. 
Dc aanleg dezer wegen heeft te zamen 87,309.134 
dollars, of 54.102 dollars per Engelsclie mijl, 
gekost. In het nfgcloopen jaar werden vervoerd 
22,928.392 reizigers cn 5.843.090 ton goederen; 
dc passagierstreinen doorliepen in het geheel 
5,007.199 Engclsche mijlen en de goederentrei
nen 4,208.901 Engelsclie mijlen. De ontvangsten 
per mijl bedroegen 7 Sell. 9% Pcnn. en de uit
gaven 5 Sch. 9 Pcnn. of 70% der ontvangsten. 

— Volgens het «Journal of the Society of 
arts" is in het «quartier du Roule" te Parijs, 
bij wijze van proef, een huis gebouwd, dat zon
der medetelling van dc parterre, uit 9 verdie
pingen bestaat. Er zijn gcene trappen aange
bracht; het middel. om naar boven te komen, 
bestaat uit een hydraulischcn toestel, zooals deze tij
dens het bouwen der huizen te Parijs gebruike
lijk is, namelijk 2 breede, vierkante, waterreser
voirs, die afwisselend met water gevuld zijn en 
dienen, om hettegengewichtte vormen voor den 
op te trekken last. Deze reservoir, waarin eene 
afgeslotene ruimte met de noodige zitplaatsen, 
gaat iV'iimaal in de minuut op cn liederen maakt 
het naar boven- en naar beneden gaan voor 
de bewoners zeer gemakkelijk, zonder zelfs last 
van stOi" te hebben. Men heeft berekend, dat de 
bovenste verdiepingen, ten gevolge dezer inrich
ting, wegens de meerdere luchtigheid en het 
uitzicht, alsook wegens het stille, hoogere huur 
moeten opbrengen dan de anderen. Hetzelfde 
middel, om dooi' middel van hydraulische kracht 
naar boven te gaan zal, naar men zegt, in het 
nieuwe gebouw van de bank van Frankrijk wor
den aangewend. 

— Een comité van aanzienlijke burgers te Triest 
heeft bijdragen gevraagd voor een gedenkteeken 
ter cere van den overleden keizer Maxiiniliaan. 
Er is reeds eene som van 20.000 florijnen bij 
elkander gebracht. De rijkskanselier Vrijheer 
Von Beust heeft het beschermheerschap van dat 
coinitc' aangenomen, terwijl de keizerlijke fami
lie 7.000 florijnen tot dit doel heeft bijgedragen. 

— Het ruiterstandbeeld voor koning Leopold I 
zal den 1 Augustus a. s. in tegenwoordigheid 
der koninklijke familie te Antwerpen worden ont
huld. Tot aankoop van een stuk grond, waarop 
dit standbeeld moet worden opgesteld, zijn in 
weinige dagen in Antwerpen 100.000 franken 
bijeengebracht; ook uit Gent, Luik en Bergen 
is tot dit doel geld ingezonden, dat echter door 
de Kamer van koophandel is geweigerd. 

— Tusschen Londen en Cambridge zal op 
eene gezonde en aangename plek eene univer
siteit voor vrouwelijke studenten gebouwd worden; 
voorloopig wordt dit gebouw, waarvan de kosten 
op 350.000 gulden geschat zijn, tot het opnemen 
van 100 personen ingericht. 

B I N N E N L A N D . 

sGravenhage. Bij beschikking van 25 Mei 
1808, is aan P. J. Planjer te Leiden tot weder
opzegging vergunning verleend voor eene stoom-
bootdienst tot vervoer van goederen en vee 
tusschen Leiden en 's-Hertogenbosch cn eene 
sleepdienst tusschen Gouda, Dordrecht en 's-Bosch. 

— Bij het, op het einde der vorige week, 
alhier gehouden examen tot het verkrijgen eener 
acte van bevoegdheid tot het geven van onder
wijs in het regtlijnig teckenen, dat vier dagen 
heeft geduurd, is het diploma verleend aan de 
hoeren: J. H. van de Wal l , J. Bubberman, 
J. B. Jager, W. II. Kaïn, J. J. G. Rinkes, C. J. 
Laarman cn D. J. Oosthoek. 

— Naar men verneemt, zal dc spoorweg Goes-
Bergen-op-Zooni op 1 Juli a. s. geopend worden. 

Amsterdam. De zoogenaamde dubbele hui
zen , die op paleizen of prinselijke woningen ge
lijken , verliezen al meer en meer, door de over
dreven zucht naar modernisatie, hun deftig en 
monumentaal aanzien , door het wegbreken van 
dc hooge stoepen, .cn het daarvoor in de plaats 
stellen van lage, zelfs kclderingangen. 

Een der fraaiste stoepen binnen deze stad ge
legen voor het huis van Jonkheer Mr J. de Bosch 
Kemper, Heerengrachtbij tin Utrechtsche straat, is 
verdwenen. De zeer grootsche en omlijste bovenin
gang met een allerk unstigstsnypoam uit de 17* eeuw 
zal vervangen wórden door een raam met spiegel

glas , waaronder niet anders dan eene gedrukte 
benedentoegang naar het huis zijn plaats kan 
vinden, die in den regel zoo kaal als mogelijk 
is , wordt bearbeid. 

Wij bejammeren dergelijke restauraticn. Zij 
geven ons weinig goeden dunk van den kunstzin 
der bewoners. 

Wij kunnen de werkmeesters en architecten 
niet genoeg wijzen op het nadeelige dat er in 
gelegen is, een gebouw uit vroeger tijd zijn zoo
genaamd cachet te ontnemen. 

Wij twijfelen niet, of zij die geroepen worden 
dergelijke wandalistische daden ten uitvoer te 
brengen , zullen wel allereerst eene naauw-
keurige opmeting maken van het gesloopte, op
dat deze te vergelijken zal zijn met het daarvoor 
in de plaats gebouwde; de kunstenaars, die 
gehecht zijn aan goede bouwvoortbrengsclen uil 
vroegeren tijd, worden eenigszins schadeloos ge
steld, al is het dan slechts door eene juiste 
voorstelling var. het gesloopte op papier. 

— In de vergadering van aandeelhouders der 
NederlandsclieCenlraal-Spoorwegmaatschappijden 
27" dezer, onder voorzitterschap van den heer 
E. W. Ci alliums gehouden waren, vertegenwoor
digd 4520 aandeelen , uitbrengende 107 stemmen. 
Het door den voorzitter uitgebracht verslag, 
benevens de balans over het jaar 1867 , werden 
met algemecne stemmen goedgekeurd ; de flnan-
cieéle resultaten van het vorige jaar zijn zoodanig, 
dat zij eene kleine uitbetaling op rekening in 
geld op de coupons n°. 10 en 11 der obligatiën 
ten laste der maatschappij toelaten. 

De volgens rooster aftredende leden van den 
raad van administratie, de heeren P. Schaken, 
te Parijs, en mr. David J. C van Lenncp, te 
Amsterdam, werden als zoodanig met eenparige 
stemmen herkozen. Op voordracht van den raad 
werd besloten voorloopig niet te voorzien in de 
vervulling der vacature ontstaan door het bedan
ken van den markies de Béthisy te Parijs, ter
wijl de vergadering eindelijk bekrachtigde het 
besluit van den raad, bepalende het honorarium, 
hetwelk aan den heer van Lennep zal worden toe
gekend in de betrekking van directeur der maat
schappij, belast met het algemeen dagelijkscli 
beheer der zaken, welke betrekking door hem 
met 1 .(ii11ij is aanvaard. 

—- In de gewone algemecne vergadering van 
aandeelhouders in de Maatschappij lot exploitatie 
van staatsspoorwegen, welke alhier gehouden 
werd, waren vertegenwoordigd 4998 aandeelen, 
regt gevende tot het uitbrengen van 340 stemmen. 
De onder-voorzitter van den raad van bestuur en 
toezicht, de heer F. s' Jacob , die ten gevolge van 
huisselijke omstandigheden van den voorzitter, 
dc heer F. vanHeukelom, de vergadering leidde, 
schetste in korte trekken het resultaat der ex
ploitatie over het laatste dienstjaar, dat uitvoe
rig is omschreven in het deswege door dc direc
tie uitgebrachte cn verkrijgbaar gestelde verslag. 
De winst- en verliesrekening toont een nadcelig 
saldo van f 109,437.32 De voorzitter wees 
er echser op dat dc eigenlijk gezegde exploitatie 
een verlies aanwees van ruim /' 15,000 tegen
over f 14,000 over het jaar 1800, en meende, 
aangezien in dat jaar slechts over 0 maanden 
de nadeelige exploitatie der particuliere spoorwe
gen had gewelkt, terwijl voor 1807 het verlies 
op die lijnen over het geheele jaar was gedra
gen , het resultaat in dit opzigt minder nadcelig 
was, dan wel oogenschijnlijk voorkomt. De ge
wone afschrijving op de kosten van oprichting, 
het vernieuwingsfonds en nog een verlies op de 
intcrestrekeniiig, dat ruim/'80.000 beloopt, brach
ten er toe bij om ten slotte de winst- en verlies
rekening het bovengenoemde verliescijfer te doen 
aanwijzen. 

Bij monde van mr. D. Mulder, rapporteur der 
in de vorige vergadering benoemde kommissie, 
bestaande nevens hem uit de hh. A. Tak van 
Poortvliet, J. E. Stork, James Smith en M. II. 
Insinger, werd uitvoerig verslag uitgebracht over 
do balans, die na discussie werd aangenomen mot 
eene meerderheid van 241 tegen 43 stemmen. 

Dc commissie uit dc aandeelhouders, benoemd 
in de buitengewone vergadering van 19 Novem
ber, bragt hierop verslag barer werkzaamheden 
uit, en adviseerde om in eene volgende alge-
meene vergadering: 

1". de directie te magtigen om, behoudens de 
goedkeuring der wetgevende magt, met de Re
geering eene overeenkomst te sluiten, waarbij 
sommige bepalingen der concessie worden gewij
zigd en de wet van de leening der 2/ millioen 
gulden aan de Maatschappij op enkele punten 
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wordt veranderd; 2°. goed te keuren de wijzi
gingen in de statuten ; 3°. een nieuw bestuur te 
benoemen om in funktic te treden, zoodra de sta
tuten zullen zijn gewijzigd; 4°. goed te keuren 
cene overeenkomst van geldlecning; 5°. goed te 
keuren eene overeenkomst met de Luik-Lim-
burgsclie spoorwegmaatschappij; 0". liet bestuur 
der Maatschappij aan te bevelen met de spoor
wegmaatschappij Almclo-Salzbergen cene schik
king aan te gaan , en ten laatste aan de com
missie ontslag te verleenen. 

Nadat de voorzitter de commissie had dank ge
zegd voor baar uitvoerig rapport, werd besloten 
op Dingsdag 10 Juni eene buitengewone verga
dering te houden en alsdan omtrent de voorstel
len der commissie te beslissen ; inmiddels zullen 
die voorstellen publiek verkrijgbaar gestold worden. 

Ten slotte werd, ingevolge art. 22 der statuten, 
eene commissie benoemd om, in de volgende ge
wone algemeens vergadering, verslag uit te bren
gen over de balans van 1808, en daarmede de 
vergadering gesloten. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 
Hiinndag, 8 Juni. 

Maastricht, ten 10 ure, nnn het prov. bestuur: Dc 
uitvoering van ccnigc werken tot voorziening van den bene-
(leumond vnu het nfwatcriugskauanl van de Xoordcrvnart 
naar de rivier dc Maas, in de gemeente Neer, hertogdom 
Limburg. 

'ullage, ten fi '/iure, tan hetprov.bestuur: Het uitvoeren 
van ccuigc lieratclliugen eu vernieuwiugeu ami de rijkswer
ken , beboorende tot de veren te Willciusdorp en tc 's Gra
vendeel, met het onderhoud dier werken, van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot cu met den 30 Juni 
1869. 

'illnge, ten 11'/, ure, aan liet ]>rov. bestuur: De uit
voering van ceuige werken tot verbetering van het vaarwater 
der rivier dc Lek in dc gemeente Streefkerk, provincie Zuid
holland, in raailijncn n°. C1V cu CV. 

Haait richt, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: Dc uit
voering van werken tot voortzetting der verbetering van de 
rivier de Maas boven Roermond, tegenover het eiland „la 
Bonne Aventure", voor rekening der Nedcrlaudschc cu Bel
gische regceriug, naar aanlcidiug van art. 'J van het tractaat 
van 12 Mei 1853, betrekkelijk de watcraftappiugen van die 
rivier. 

Alkmaar, ten 2 ure, in het Stationsgebouw: het uit
voeren van ceuige herstellingen cu veranderingen aan dc 
Stationsgebouwen en uoniiigcn van den Noord-Ilollamlschcn 
Staatsspoorweg, Sectie Hélder-Alkmaar. 

Illnsdag, tt Juni. 
'•Ilage, ten 10 ure, in het Liefde-Gesticht iu dc Oude 

Molstraat: het bouwen cener school iu dc lirccdstraat, op 
de daarvoor reeds gelegde fundamenten. 

Utrecht, door de directie der Xed. Khijusp. maatschappg: 
Het maken van dc aardcubaan, de kunstwerken, de wach-
terBWoningcu, dc afsluitingen en/, voor de lijn Ilarnielen— 
Hrcukcleu. 

Woensdag, 10 Juni. 
Wetterliork, ten 11 ure, door dc commissie belast met 

den aanleg van den straatweg van nf Westcrbork over Zwee-
loo naar Uosterbcssclcn: het maken van een kuustweg ter 
lengte van 16643 cl, met klinkers te bcstratcu, mitsgaders 
het bouwen van drie tolhuizen, twee bruggen cu ceuige dui
kers iu genoemden weg. 

Donderdag, 11 Juni. 
Naardeii, ten 11 ure, iu het logement het Vliegende 

Hert: Het maken van ecu Offensief voor Naardcn. 
's Ilage, ten 12 ure, aan het ministerie van biuucu-

landsche zaken: het herstellen en verbeteren der Kjjkstclc-
groatlijnen langs den Hliijn-Spoorwcg tusschen Amsterdam 
cu Utrecht, Utrecht en Arnhem cu Utrecht en Rotterdam, 
alsmede langs dei Ccntraal-Spuorweg tusschen Utrecht eu 
Kampen, iu vier pcrccclcu. 

'alliage, ten 12 ure, aan het miuisterie van biuuen-
laudscbc zakeu: dc aanleg eeucr telegrantlijn met drie draden 
langs den Staals-Spoorweg tusschen Utrecht en Waardenburg. 

Vrijdag, 12 Juni. 
Utrecht, door dc directie der Ned. Rhijn-snoorwcg maat

schappij: Het bouwen van 15 wachterswoningeu aau den 
llhiju-s|M)orweg iu 7 pcrceeleu. 

Zaterdag, 13 Juni. 
llewerkcu, ten 12 ure, teu huize van N . Mourik: bet 

afbreken van drie oude gebouwen eu het bouwen van ecu 
schoollokaal met daaraan verbonden oudcrwijzerswouing. 

Zwolle, ten 1 ure, cp het raadhuis; bet vervaugeu der 
Viscbpoorteubrugdoor ten ijzeren draai brug, in twee pcrceeleu. 

Utrecht, ten 1 ure, op bet Stadhuis: bet ronigcu eu 
schoonhouden van stad» straten cu'riolen, liet ophalen eu 
wegvoeren dur nscb en vuilnis, enz. gedurende (i jaren; 

cu ten i'/j ure: het vervoerwerk ten diëtiste van stads
werken, enz. voor 6 jaren. 

Slaandng, IA Juni. 
's llagc, ten 11' ; ure, ann het prov. bestuur: l n . Het 

verrichten eeucr bcziiikhig cu bcstorting aan drie der dam
men, liggende bij dc nommcrpaleu 8, 'J eu IU aan den 
Oudclaudscheu zeedijk; 2°. Het maken van een nieuwen be-
steenden rijzendam tusschen de daiunieii A en It, aan dc 
noordzijde van Stellendam. 

Ilurdrechl , ten 12 ure, ten Jtnadhuizc: Het verrigtcu 
vau ceuige herstellingen aan gebouwen, bruggen, beschoeiin
gen, enz., het dempen van het grachtje genaamd dc Kous, 
met het daarin leggen vau ecu riool, benevens bet doen van 
eeuige verfwerken, alles in vijf onderscheidene pcrceeleu. 

IJondcrdag, is Juni. 
Hreda , teu 11 ure, in het Hof van Holland: lo. Het 

Verrichten van ecnigc vcruicuwingeu cu herstellingen nuu dc 
HerdichÜugswcrken van dc rivier dc Mark cu Diutcl, met 

. ,leverantie>vau de daartoe uoodigc materialen en gereedschap
pen. $o. liet wegnemen door middel van uitbaggering vun 
onderscheidene verzandingen of ondiepten iu gemelde rivier, 

_ "i' îni ;(<i. Het \i gen of schooiuuakeii dcrzelvc over bet gedeelte 
' van den sluitboom der stud Ifrcdu tut aau de llrug over de 

,1 Jüarkt tc stauddaarbuitcu, ter lengte vau ruim lb.UOO ellen. 

Haarlem , ten H'/a ure, aan bet prov. bestuur: het her
stellen van buitengewone Stormschade aau dc bestaande en 
het aanleggen van nieuwe It ijzen boofdcu op het Noordcrstrnml 
van het eiland Vlieland, provincie Noord-Holland, iu twee 
pencelen. 

Zaterdag, 20 Juni. 
Vlaardingon . ten 12 ure, ton'raad huize: het onderhoud 

der stccustraten langs den Maasdijk vau Vlnardiugcn naar 
Maassluis cu vau Vlanrdiugcu naar Schiedam. 

Maastricht, ten 12 ure,-in dc kleine redoute-zaal: het 
Biechten nn den Hoofdwal eu bel rullen van de drooge 
gracht tusschen deTongerwhe poorten de Kat Hoog Kraiikrijk. 

Mnandag, 211 Juni. 
Ilordrecht, ten 12 ure, ten niadhitize; Hel voorzoo-

veel noodig uitdienen eu verder op aangewezen diepten hou
den der havens en havenmonden binnen de ucmeeulc Dor
drecht;, vau'IIJnli iMis tot cu met :;n Juni l»7l. 

Ilondenlag, 2 Juli. 
's llagc, ten 12 ure, aau het ministerie van biiiueul. 

zaken: bet maken eu stellen van den metalen bovenbouw 
voor dc brug over de Maas bij CrevccoeuT. 

'ullage, ten 12 ure, aau het ministerie van binncnl. za
ken: Het maken vau gebouwen en ceuige verdere werken op 
bet station 's Hertogenboscb. 

Afloop van aanbestedingen. 
'sllagc, 29 Mei: bet maken, leveren eu opstellen vau 

twee waterkranen. Daarvoor waren vier billctten ingekomen. 
Minste inschrijvers waren dc lieeren Wint hort' Deters en Co. 
te Liugeu voor ƒ1150. 

•Hemen, 28 Mei: het maken van stccueu glooiingen eu 
oeverwerken aan deu Zeeburg en Diemerdijk ouder Muiden. 
Aannemer dc heer K. II. Brokmeier voor ƒ7800. 

Enschedé, 4 Juni: het bouwen van een liefdesgesticht 
voor de l i . K. Parochie van den II. Jacobus, te Knschcdc. 
Ingekomen 5 iiischrijvingsbillctteu, waarvan het laagste ml 
ƒ20.085 van den heer A. Tunis te Knsebcdé, aau wicn het 
werk is gegund. 

Advertentiën. 
Ilcsluur der .Registratie cu Domeinen 

ONTMANTELING 
DER 

VESTING MAASTRICHT. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

De DIRECTEUR der REGISTRATIE en DO
MEINEN voor liet hertogdom Limburg, maakt 
bekend, ilat op Zaturdag den 2U Junij 1808 des 
middags ten 12 ure, in de kleine ltcdoutc zaal 
in liet Komedie-gebouw te Maastricht, al of niet 
onder zijne voorzitting, door den .Ontvanger der 
Registratie en Domeinen te Maastricht, bij enkele 
inschrijving en onder voorbehoud van hoogere 
goedkeuring, zal worden 

Aanbesteed: 
Het slechten van den Hoofdwal en 

het vul len v a n de drooge gracht tus
schen de Tongersche poort en de K a t 
Hoog Frankri jk. 

Dc op zegel geschreven, en gesloten inschrij-
vingsbilletten, moeten uiterlijk vóór 12 ure 
s'middags, van den dag dien der besteding voor
afgaande, vrachtvrij worden bezorgd ten Kantore 
van voornoemden Ontvanger, waar zij verzameld 
en in cene gesloten bus zullen worden gedeponeerd. 

Het bestek met teekening ligt ter inzage ter 
burele van voornoemden Directeur en aan de kan
toren van de Ontvangers der Registratie en Domei
nen tc Venlo, Roermond en Maastricht, aan welk 
laatstgenoemd kantoor het bestek met teekening 
tegen den prijs van /' 1.— verkrijgbaar is. 

De aanwijzing in loeo zul gedaan worden op 
Woensdag den 17 Junij 18U8, des voormiddags 
ten lü ure, te beginnen aan de Tungonsche poort. 

Maastricht, 4 Junij 18U8. 
De Directeur voornoemd, 

GRATAMA. 

AANBESTEDING. 
D E UUROEMEESTEIl EN WETHOUDERS VAN 

DORDRECHT, brengen bij deze ter keunisse van de 
belanghebbenden, dat op Maandag den 21) .Innij 
aanslaande, des middags ten twaalf ure, ten 
Raadliuize der Gemeente, zal plaats hebben de 
aanbesteding van: 

Hot voor zooveel noodig U I T D I E P E N en 
verder op aangewezen D I E P T E N H O U 
D E N der Havens en Havenmonden 
binnen dc Gemeente Dordrecht, van I July 
1808 tot en niet 30 Junij 1871. 

Het bestek zal ter lezing liggen op de Secre
tarie en hot Bureau der Gemeentewerken, na 
den 10 Junij a. s., terwijl de aanwijzing in loco 
zal gedaan worden , op Zaturdag den 27 Junij 
daaraanvolgende, des voormiddags ten 10 ure. 

De bestekken zijn ter Secretarie verkrijgbaar 
tegen betaling van i>0 Cents. 

Dordrecht, den 2 Junij 1808. 
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 

De Secretaris, De Burgemeester, 
P . VAN HES URANIIEI.EU. DE IUAUT. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
ZWOLLE zijn voornemens, op Xulardag deu 
13 Junjj 1808, des namiddags te één uur, op 
het Raadhuis bij inschrijving aan te besteden : 

Het vervangen dei V I S C H P O O R T E N -
B R U G door een I J Z E R E N D R A A I 
B R U G , i n twee perceelen. 

De bestekken liggen ter lezing in liet ODEON 
en dc voornaamste Logementen te Zwolle, te 
Kampen bij BliEIJINK, te Deventer in de KEI
ZERSKROON op de Stroomarkt, te Zutphen in 
DE IIOLLANDSCIIE TUIN, te Arnhem in HET 
ZWIJNSHOOFD, te utrecht in DÉ RAK, te Am
sterdam in HET VOSJE en NIEUWE STADS 
HERBERG, tc Rotterdam in HET CAFÉ FRAN
CAIS en HOTEL WEIMAR. 

De tcekeningen liggen Ier inzage en inlichtin
gen kunnen worden aangevraagd bij den Stads 
Architect II. REINDERS te Zwolle. 

Z W O L L E , den 28 Mei 1808. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
VAN NAIIUIJS. 
L. N. SCHUURMAN, Secret. 

C H A R L E S R E M <fc BIE1VFAIT. 
WESTERIIAVBN, Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Levéren Plannen en Begrootingen voor dc 
Verwarming en Ventileering van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

(MIDDELBARE DRUKKING) 
van A H L & POENSGEN tc Dusseldorf, 

voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouwburgen, Beurzen en Bankgebouwen, Broei
kasten, enz. enz. met GARANTIE. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

JIIJCHKIIIIOFF en Zonen te Blebrich. 
Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig

schriften , waarvan bij den ondergeleckende inzage 
tc bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Eugelschc soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel gqedkooper, 
en is steetls verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N DER POT. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Grafteekenen , enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparaton tot restauratie vau 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteencn van 12 X 2 tot 48 x 0 Engclschc 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1807, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransch 
labricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste mater ia len , Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan &>Sturze, 
Bonner-Hiitte-Vcrein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis Sc C°. 

Adres; F O L K E K S & O». Rapenburg. Amsterdam. 

BECKER &, BÜDDINGH 
tc ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE, DEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN en OPENHARE WERKEN. — 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. 

. mtfggevvn te.Arnhem bij D. A.THIEME. — Hoofdcorrëspöndenten L. VAN BAKKEN ES Sc C". te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G . W . VAN DER WIEL. 

Derde jaargang. N°. 24, 

Vmdijlt ctKgeli! iedtren ZlltrMg bij 
II. A. THIEMB te Arnhem. 

I'iiji per 3 auidii ftmtn p. p. fiM. 

13 Juni 1868, 

l i l abiiowt litti mor HI jaargang. 
Jdierleilièi ksiltn / -.20 (er gei OUD rept 

(i /-.(•'' Tour itgel ei eei ,\°. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN .H&ÏÏHEÜBS .FABRIKANTEN, AAIIEIERS en 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 DOESBURGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. II. LEHMAN, H. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EYS0ÖA, II. P. VOGEL. 

VERWARMING EN VENTILATIE. 

II. 

(Vervolg en slót van pag. 92./ 

3. Verwarming en ventilatie van gast- en 
ziekenhuizen. Voor de verwarming der zieken
huizen en soortgelijke inrichtingen zijn de toe
stellen met heet water boven alle andere stelsels 
tc verkiezen. Eensdeels kan men daarmede te ge-
moet komen aan de behoefte van warm water in alle 
verdiepingen en vertrekken, en anderendeels 
veroorzaakt het water eene gelijkmatige en aan
gename verwarming, die hier zoo weldadige ge
volgen heeft. De groote beweegbaarheid, de 
aanzienlijke warnitocapacitcit of het vermogen, 
om, zonder sterke verhooging van temperatuur, eene 
groote hoeveelheid warmte op te nemen, waarvan 
omgekeerd eene uiterst langzame afkoeling liet 
noodzakelijk gevolg is, zijn eigenschappen van 
het water, die bij de verwarming van lokalen 
voor zieken onwaardeerbaar mogen geacht wor
den. Men moet niet uit het oog verliezen dat 
er geen gevaar voor brand is en men het groote 
voordcel heeft, dat de kamers ook gedurende den 
nacht op eene matige doch alleszins voldoende tem
peratuur kunnen gebracht worden. 

Aangaande dc inrichting der toestellen voor de 
verwarming met water mag opgemerkt worden, 
dat men in sommige gevallen het hecte water 
door buizen van den ketel naar de verschillende 
vertrekken leidt, alwaai het in de nabijheid van 
den grond langs de wanden wordt heengevoerd 
om daarna weer tot den ketel terug tc koeren, 
op dezelfde wijze als het hier te lande bij de 
verwarming der broeikassen gebruikelijk is. Dan 
we6r laat men dc van buiten toegevoerde damp
kringslucht den waterkachcl omstrooinen en leidt 
ze daarna door kokers naar de plaats barer 
bestemming. Het eerste stelsel wordt door Ge
neste & Hersclier' voor de onderste verdiepingen 
in toepassing gebracht, zoodat dan ook de druk
king van het water in den ketel en de buizen 
van geringe betcekenis is, en dien ten gevolge 
de verliezen door lekkage gering zijn, ofschoon deze 
nooit geheel kunnen worden voorkomen. Voor 
de hooger gelegen vertrekken bedienen zij zich 
van dc tweede methode; liet laat zich echter wel 
begrijpen, dat in dit geval de waterketel eene 
niet te geringe oppervlakte moet hebben, daar 
naders de er om heen stroouiendc lucht niet 
warm genoeg zou worden, te meer omdat, al 
z*jn dc omringende mantel en de geleidingskokers 
uit nog zoo slechte warmtegeleiders gemaakt, toch 
steeds aanzienlijke hoeveelheden warmte vcrlo-
rc<i gaan. 

Bij het verwarmen van inrichtingen met vele 
vertrekken en groote zalen heeft men ook gebruik 
gemaakt van stoom van lage drukking; ééa stoom
ketel is dan meestal voldoende, omdat de mo
gelijkheid bestaat den stoom zonder zwarigheden 
oP groote afstanden te leiden ; alleen moet men 

zorgdragen, dat bet door afkoeling ontstano 
water van zelve weer naar den ketel kan terug
vloeien. Zulk een stoomketel kan ook tot andere 
doeleinden nuttig zijn, zooals voor wasch- en 
badinrichtingen , enz. 

Voor de verwijdering der bedorven lucht worden 
in de nabijheid der slaapplaatsen openingen in de zij
muren der vertrekken aangelegd, die met kanalen, 
(gemaakt uit stoffen, die de warmte slecht geleiden) 
in verbinding staan. Dc kanalen loopon onder 
de vloeren der gangen door naar een hoofdschoor
steen ; somwijlen is het mogelijk ze uit de boven
ste verdiepingen naar de laagte te voeren en 
aldaar in den hoofdschoore'.oen te laten uitmon
den. De versche lucht wordt in het koude jaar
getijde om de verwarmingstoestellen gevoerd; 
in den zomer komt ze door openingen boven of 
in de vensters naar binnen. Het eenvoudigste 
middel, om de voor de ventilatie noodige trekking 
voort te brengen, bestaat in eene cheminée d'appel 
met een afzonderlijke vuurhaard , welke schoor
steen echter ook dc verbiandingsproducten van 
den stooktoestel kan wegvoeren. Is dc te vcn-
tileeren ruimte groot, dan zal het beter zijn, zich 
van een ventilateur te bedienen, en dit is altijd 
aan te raden, als men over stoom beschikken 
kan. Het komt ons voor, dat in zulk een geval 
de ventilateur van Siemens doelmatig is, waarvan 
de omwentclingsas tevens de spil is van cene 
roteerende stoommachine. Nadere inlichtingen 
over dit werktuig kan men te 's-llage in de fa
briek der Wed. Sterkman en Zonen verkrijgen. 
Maar welke methode men ook moge iu toepas
sing brengen , steeds zal men moeten zorgdragen , 
dat de ventilatie ook gedurende den nacht 
geregeld is. Bij het laten omdraaien der ventila-
teui's door nienschcn kan men daarvan niet ver
zekerd zijn en zou daarom de ventilatie met een 
schoorsteen en een er aan verbonden automatisch 
werkende vuurhaard wel verkieslijker zijn. 

4. Dc verwarming en ventilatie der theaters. 
De toestellen voor de verwarming der theaters 
moeten zoodanig worden ingericht, dut men de 
noodige temperatuur in een betrekkelijk korten 
tijd voortbrengen eu naar de behoefte verminderen 
of vermeerderen kan. Wanneer men deze omstan
digheden in acht neemt cu met het oog daarop 
de verschillende stelsels bestudeerdt dan komt men 
tot de overtuiging, dat al wéér de directe instroo
ming van vei warmde lucht, dus de toepassing van 
caloriferen, dc voorkeur verdient. Des te meer 
is dit aan te raden wegens de mogelijkheid, die 
er bestaat, om het tweede, niet minder gewich
tige doel: eene geregelde ventilatie, alsdan op de 
natuurlijkste en eenvoudigste wijze tc bereiken. 
Niet in mindere mate verdient in aanmerking te 
komen: de hiermede verbonden geringere uitga
ven voor het opstellen der toestellen en de benoo-
digde brandstol', alsook de gemakkelijkheid bij dc 
bediening. 

De hoofdvoorwaarden, waaraan men moet trach
ten te voldoen, zijn de volgende: 1«. eene snelle 

en krachtige verwarming vóór de komst van 
het publick; 2". zoodra dc deuren geopend zijn 
moet men slechts matig verwarmde lucht in dc 
zaal laten stroomen, terwijl men voortgaat met 
eene krachtige verwarming van de vestibule, gan
gen en trappen; 3". is de lucht in de zaal aan
houdend te vervangen door versche lucht, inden 
winter met omtrent 25 kubieke el voor ieder 
persoon en in den zomer nog meer; 4". is te 
vermijden do onaangename en schadelijke tocht 
door de deuren der loges en andere openingen, 
vooral zoolang het gordijn is neergelaten. 

Voor de verwarming van de zaal alleen, zon
der de gangen en hot tooneel, dienen twee calo
riferen, aan iedere zijde één, die onder den grond 
zijn aangelegd. De mondingen voor het instroo-
men der warme lucht bevinden zich op verschei
dene plaatsen in de zijmuren en zijn met een 
roosterwerk gesloten. Bij de komst van liet pu
bliek moeten al deze mondingen gesloten wor
den, zoodat alleen verwarmde lucht van de cor
ridors kan binnenstroomen Voor dit doel dienen 
dc deuren der ingangen en der loges, maar daar
enboven een groot aantal afzonderlijke kanalen 
in dc wanden, omtrent twee el boven den vloer 
van iedere galerij; de hierdoor ingevoerde lucht 
moet steeds eene zeer matige temperatuur bezit
ten. Zoodanige, maar grootere mondingen in den 
muur, waardoor de zaal van het tooneel geschei
den wordt, en wel onmiddellijk vóór hot gordijn, 
kunnen veel voordeel aanbrengen, vooral als de 
temperatuur van de buitenlucht zeer gering is, 
want alsdan kan men daardoor rechtstreeks van 
dc calorifere warme lucht laten instroomen, zon
der dat men behoeft te vreeacn dat het publiek 
bcmoeielijkt wordt. 

Ten einde evenwel de warmte op iedere plaats, 
in de zaal, in de corridors en op dc trappen, vol
komen in overeenstemming te brengen met de 
behoeften, zijn alle van dc caloriferen uitgaande 
kanalen met buizen in verbinding gesteld, die in 
dc buitenlucht uitmonden, en die men met eene 
soort van smoorklep heeft voorzien, Deze inrich
tingen, waarop reeds boven met een enkel woord 
gewezen is, zouden bij dc verwarming met heete 
lucht nooit gemist moeten worden. 

De wijde mondingen in den muur , vóór het 
gordijn, laten de lucht met geringen weerstand en 
geringe snelheid uitstroomen, en om deze reden 
bezit men daarin liet middel om een hevige tocht, 
bij sterke ventilatie, in het bijzonder bij neerge
laten gordijn , te voorkomen. Men zal die tocht 
nooit geheel eu al kunnen vermijden, maar bij 
de toepassing van de beschrevene inrichting heeft 
men er toch in allen gevalle weinig hinder van. 

Voor de verwarming van de vestibule, de gan
gen en trappen enz. moeten afzonderlijke verwar
mingstoestellen bestaan, insgelijks onder den grond 
geplaatst; verticale met slechte warmtegeleiders 
van binnen beklecde kanalen in den buitenmuur, 
die ongeveer twee el boven deu vloer uitmonden, 
leiden de warme lucht naar de boven elkander 
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'iggcndc gangen en kunnen door schuiven of klep
pen meer of min gesloten worden. 

Meestal bevindt zich boven dc groote vcrlich-
tingskroonen eene wijde opening voor den afvoer 
der verbrandingsproducten. Het is gemakkelijk 
in te zien, dat hierdoor eene sterke opwaartsche 
strooming, een tocht ontstaat, die tot aanmerkelijke 
onregelmatigheden in de verspreiding der ver
warmde of versche lucht aanleiding geeft, hoe
zeer ze ook tot cene krachtige ventilatie moge 
bijdragen. Men zal wel doen door deze opening 
te beperken en zc meer in overeenstemming te 
brengen inet dc hoeveelheid gassen cn dam
pen , die zich bij de verbranding ontwikkelen, en 
wegens hare schadelijke werking op de ademha
ling noodwendig moeten verwijderd worden. Het 
best kan dit geschieden door boven de kroonen 
cene soort van hoed van zink of plaatijzer in 
dc gedaante van een afgeknottcn kegel te plaat
sen, cn daaraan cene loodrecht opstijgende buis 
te verbinden, wier dwarsdoorsnede volgens de 
ondervinding een inhoud moet hebben van omtrent 
één vierkante palm voor iedere kubiek el gas , 
die in het uur door de kroon wordt verbruikt 
De afleidingsbuizcn laat men op de eenvoudigste 
wijze in de schoorstcenen der caloriferen uit
monden , en verkrijgt hierdoor een voldoende, 
maar zeer geregelde afvoer der bedorven lucht 
in dc bovenste afdeeling vnn dc zaal, hetgeen 
in dit geval volstrekt noodzakelijk is. 

Voor dc verwijdering der lucht, die door de 
ademhaling bedorven is , bevinden zich de af-
voermondingen in dc nabijheid van den vloer. 
en wel op zeer vele plaatsen in hot parterre, 
de loges en galerijen, als het eenigszins doen
lijk is, onder dc zitplaatsen en in een loodrecht 
vlak; zij zijn met ccn roosterwerk te sluiten, ten 
einde verstoppingen door stof en vuil te voorkomen. 
Deze afvoerkanalen worden in dc zijmuren loodrecht 
opwaarts geleid en loopen aldaar in den schoor
steen der caloriferen uit of eindigen, in het bij
zonder die van de bovenste galerijen, op den 
zolder in den hoofdschoorsteen van het gebouw. 
Maakt men de rookbuizen der caloriferen van 
gegoten- of plaatijzer, zoo plaatst men deze in het 
midden van een wijderen gcmetseldcn schoorsteen 
in den zijmuur, zoodat cr buitenom ruimte genoeg 
blijft, om al de door het vcntilceren verwijderde 
lucht te laten doorstroomen ; ook in dit geval is 
ccn voldoende afvoer te wachten , wegens de ver
hooging der temperatuur, die door de rookbuis 
in dc tusschenruimte veroorzaakt wordt. Men 
zal zich echter ook op het geval moeten voorbe
reiden , dat de caloriferen in mindere mate of in het 
geheel geene diensten doen en daarom op eene 
geschikte plaats nog een afzonderlijken stooktoestcl 
moeten aanleggen, ten einde den noodigen tocht 
voort te brengen, tenzij men het beter mocht 
achten, voor dit doel een vcntilateur te gebrui
ken. Het bclroelt nauwelijks opgemerkt tc wor
den, dat men voor de ventilatie in den zomer
de toevoerkanalen rechtstreeks in dc buitenlucht 
moet laten uitmonden en deze mogen alleen 
's avonds geopend zijn, terwijl men zc gedurende 
den dag door schuiven of registers gesloten houdt. 

5. Verwarming en ventilatie van scholen 
cn soortgelijke lokalen. 

In de meeste gevallen, ten minste als deze 
inrichtingen niet buitengewoon groot zijn cn het 
niet raadzaam zou kunnen geacht worden voor
de bediening der toestellen een afzonderlijk per
soneel tc onderhouden, zal de verwarming der 
schoolvcrtrekkcn het best door eenvoudige ca
loriferen voor iedere zaal afzonderlijk geschie
den. Dc versche lucht wordt alsdan door buizen, 
onder den vloer- van buiten af, toegevoerd en 
langs dc buitenvlakte der' calorifcre geleid. De 
ingevoerde versche lucht, moet volgens de Fran
sche ingenieurs bedragen 12 kubieke el in het 
uur voor iedèren leerling, hetgeen niet anders te 
verkrijgen is, dan door een geregelden en sterken 
afvoer aan den grond, het best op vele plaatsen 
verspreid in de nabijheid der zitbanken. Wan
neer locale omstandigheden de plaatsing van af
voerkanalen onder den grond mochten beletten, 
dan kan men in plaats daarvan houten kokers 
of metalen buizen boven den vloer- en langs de 
buitenmuren aanleggen; zoowel in het eene als 
in het andere goval zijn al deze afvoerbuizen van 
lieverlede te verecnigen en naar den schoorsteen 
of in den vuurhaard te leiden. Voor de ventila
tie in den zomer kan men een afzonderlijke haard 
buiten het vertrek aanleggen, om don noo
digen tocht voort te brengen. Dit hulpmiddel 
schijnt ons toe de voor-keur tc verdienen boven 
de door- sommigen aanbevolen inrichtingen van 

een anderen aard, bijv. het gebruik van ventila
toren en soortgelijke toestellen, hoofdzakelijk 
ook om die reden, dat men op dc hiervoor he 
noodigde drijfkracht, n. l . die van een werkman 
of een jongen, zich mocielijk verlaten kan, des-
temecr als dc onderwijzers meestal niet die| 
doordrongen zijn vair de noodzakelijkheid eener 
geregelde luchtverversching in de scholen. 

Bevat eene school verscheidene, niet te zeer' 
verspreid liggende lokalen , dun zal het soms ge
makkelijke! zijn en ook minder kosten veroorza
ken , als men voor alle ccn gemeenschappelijk 
stooktoestcl tracht dienstbaar te maken. In il.it 
geval verdient al wêër de verwarming met inge
voerde heete lucht, boven al de overige stelsels, 
de voorkeur. Wij behoeven daaromtrent niet op
nieuw in bijzonderheden te treden , daar al het 
geen hierover reeds is in het midden gebracht ook 
op dit geval van toepassing is , zoowel wat be
treft de verwarming als dc ventilatie. Waren 
wij geroepen een plan voor' cene school met ten 
minste vier klasseir tc makeu , dan zouden wij 
geen oogenblik aarzelen van ilit stelsel gebruik 
te maken en ons dun vooraf met don heer' 
C. Keiny te Rotterdam in verbinding stellen, ten 
einde eene grootere zekerheid voor het welslagen 
van den aanleg tc verkrijgen. De toestellen 
van Boyer hebben toch elders volkomen tevre
denheid verworven en verdienen daarom een 
groot vertrouwen. Al zijn ook de eerste kosten 
bij de verwarming met heete lucht wat grooter 
dan bij het gebruik der kachels, op den duur 
zullen die weer vergoed worden door- eene aan
merkelijke besparing van brandstof, terwijl bo
vendien in de schoollokalen grootere zindelijkheid 
zal hcci'schen. 

I). G. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . , 

Er is eene prijsvraag uitgeschreven voor 
een ontwerp van eene nieuwe kerk tc Rijssel. 
Het plein, waarop men zich voorstelt deze kerk 
tc bouwen, laat niet toe, dut de breedte van het 
gebouw meer dan 30 ellen beslaat, daar cr 10 
ellen moeten vrij blijven voor straten; dc lengte 
is vastgesteld op 70 el, de stoep niet inbegre
pen, ilic 3 ellen mag voorspringen. 

In het project moeten worden opgenomen: sa-
cristijen, hoofd- en bijaltaren, doophek, betim
meringen en vast ameublement dei' sacristijen 
en van het koor, orgelkas (zonder orgel), calo-
riferes, houten stellage, waarop de klokken 
rusten (zonder klokken) enz. 

Dc plattegronden, doorsneden en opstanden 
moeten geteekend worden op dc schaal van 1 
a 100; het ontwerp moet vergezeld zijn van eene 
memorie van toelichting en eene raming van 
kosten , terwijl de laatste zoodanig moet zijn uit
gewerkt ilnt dc jury èr over' kan oordeelen of 
de som vair 730.000 franken, die voor den bouw 
is aangewezen, wordt overschreden. 

De tijd van inlevering der projecten is vast
gesteld op 15 September a. s.; zullende alsdan 
alle ingezonden ontwerpen in eene der zalen van 
het stadhuis publiek worden tentoongesteld en 
nn 8 dagen tc zijn geëxposeerd, zullen zij aan 
het oordeel eener jury van 18 leden worden on
derworpen, bestaande uit: 

7 leden van den gemeenteraad; do Hoofd-Inge-
nieur, Directeur der gemeentewerken; de 1*" 
Inspecteur over het bouwen: 5 dekens, pastoors 
van vijf verschillende kerken; 3 architecten, ge
kozen buiten Itijssel cn I ondernemer van bouw
werken. 

De ontwerpei' van het best gekeurde ontwerp 
zal recht hebben op dc uitvoering der werken , 
tegen eene belooning van 5 terr 100 vnu de wer
kelijke kosten; de twee daarop volgende antwoor
den zullen respectively!, eene premie ontvangen 
van 3.000 en 1.500 franken. 

— De «Societé acudémique d'Architccturc" 
te Lyon heeft cene prijsvraag uitgeschreven voor 
eene kuvalerie-kazerue; de ontwerpen moeten vóór 
2 December a. s. zijn ingezonden, terwijl eene 
gouden- en eeue zilveren medaille voor do ver
vaardigers der bekroonde ontwerpen zijn beschik
baar gesteld. 

— Langs de rechter Oderoeverbaan is don 
20"'" Mei de eerste versierde passagierstrein van 
Kolonowska te Breslau aangekomen. 

— Men schrijft uit St.-Mlchel, dat de proef
tochten met spoortreinen over den Mont-Cenis, 
die sinds dagen zijn gedaan, zeer goed zijn ge

lukt ; deze spoorweg zal den 8 Juni voor het pu
bliek verkeei' worden opengesteld. 

— Dc aandeelhouders der .Sucz-kananl-mant-
schappy, den 2den dezer te Parijs in dc jaar-
lijkscho vergadering vereenigd, hebben van den 
directeur tier onderneming de stellige verzekering 
ontvangen, dat het kanaal voor dc groote scheep
vaart den lstcn October 1800 geopend en plech
tig ingewijd zal worden. Zij hebben de hande
lingen en voorstellen van het bestuur in allen 
deele goedgekeurd en hunne tevredenheid over 
den goeden voortgang der onderneming met warmte 
aan den dag gelegd. 

— De laatstelijk gedane veranderingen in de 
inrichting van het Engclsch Lagerhuis kunnen 
dc goedkeuring der volksvertegenwoordigers niet 
erlangen. Ook in dit jaar werd, bij het voorstel 
om 55,000 £. aan dit gebouw ten koste te leggen , 
van alle zijden geklaagd over den slechten toe
stand van het huis der volksvertegenwoordigers, 
dat aanvankelijk op 730.000 l. begroot, nu reeds 
meer dan 3 millioen £. heeft gekost en geene 
genoegzame ruimte voor dc leden (namelijk 350 
zitplaatsen voor 058 leden) en voor de toehoor
ders bevat. Dc inwendige toestand en dc slechte 
inrichting, zoowel als de beelden, frescoschilde
ringen, enz. maakten een punt van algemeen be
king uit. Hel vooreenigen tijd benoemde comité, 
dat over deze zaak zou rapporteeren, heeft zich 
voor' den bouw van cene nieuwe zittingszaal ver
klaard. De nieuwe zaal, die als voorzaal van de 
bestaande moet dienen, zal 500 zitplaatsen tel
len; dc kosten van opbouw zijn op 120.000 £ ge
schat. 

— De spoorwegbrug over dc Mersey, te Runcorn, 
welke dooi' de London and North-Western Railway 
Company gebouwd wordt, om den weg tusschen 
Londen on Liverpool tc verkorten, is nagenoeg 
gereed. Dc brug is gebouwd op i pijlers, die 
107 voet hoogte hebben, gemeten van uit de 
fundeering en heeft drie overspanningen, elk van 
305 voet. Bij hoog water' is de vrije ruimte on
der de brug 75 voet cn bij laag water 95 voet. 

III N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. De minister van binnenl. za
ken , gelet op art. 58 der wet van 2 Mei 1803 
(Staatsblad n°. ö'JJ, heeft goedgevonden: i". te 
bepalen, dat de commission , belast met hetafnemen 
der examens B en C, volgens de artt. 00—05 
van gemolde wet, voor het jaar 1808 zitting zul -
Ifii houden tc Delft; 2", tc benoemen: tot leden 
der commissie voor het examen B (artt. 01—05): 
de hh. dr. L. Cohen Stuart, directeur der poly
technische school te Delft, voorzitter; dr. II.Bic-
rens de Haan, hoogl. te Leiden; dr. G. F. W. 
Bachr, hoogl. aan de polytechnische school tc 
Delft; dr. C. H. 0. Grinwis, hoogl. te Utrecht: 
dr. .1. W. Gunning, hoogl. aan het Athenaeum tc 
Amsterdam; dr. II. Vogelsang, hoogl. aan dc po
lytechnische school te Delft; C. Oiitshoorn, ar
chitect te Amsterdam; L. J. du Celliée Muller, 
ingenieur van den waterstaat te Amsterdam; L. 
C. P. W. Visser , ingenieur le kl. bij de marine 
te Amsterdam; II. Craeyvangcr, hoofdonderwijzer' 
aau de kohinkl. academie van beeldende kunsten 
te Amsterdam ; tot leden der commissie voor het 
examen B (art. 00) cn C (artt. 01—05): de hh. 
dr. L. Cohen Stuart, direct, der polytechnische 
school te Delft, voorzitter; F. J. van den Berg, 
hoogl. aan de polytechnische school te Delft; dr. 
C. II. C. Grinwis, hoogl. te Utrecht; dr. J. W. 
Gunning, huogl. aan hel. Athenaeum te Amster
dam; dr. II. Vogelsang, hoogl aan de polytech
nische school te Delft; N. II. Henket, hoogl. aan 
de polytechnische school te Delft; H. S. J. Rose, 
hoofdingenieur van den waterstaat, te 's-Herto-
genbosch; N. T. Michaelis, eerstaanwezend inge
nieur dei' staatsspoorwegen tc Rotterdam ; E, Gu-
gel, hoogl. aan de polytechnische school te Delft; 
C. Outshooi n, architect te Amsterdam; D. Grothe, 
hougl. aan dc polytechnische school tc Delft; A. 
Huët, leeraar aan voornoemde school; A. A. C. 
de Vries llobbé, ingenieur le kl. voor het stoom
wezen te Ede; I'. van Dijk, ingenieur voor de 
mijnen in Ned. Indie, tc 's-Gravenhage; H. Craey
vangcr1, hoofdonderwijzer aan dc koninkl. academie 
van beeldende kunsten tc Amsterdam; J. F. Boo-
;aard, referendaris aan het depart, van binnenl. 

zaken ; die uitgcuoodigd worden om zich te Delft 
tc vereenigen, op zoodanigen tijd, als hun nader 
loor den voorzitter- zal worden medegedeeld. 

— Wij vestigen de aandacht van onze lezers 
op ecir artikel, voorkomende iu dc Locomotiet 
van Vrijdag3 April 1.1., waarinde Nederlandsch-
ludische spoorweg-maatschappij en dc zending 

ï 3 n een lid van den in Nederland gevcstigden raad 
v i i i i beheer besproken wordt. Onze ruimte ge
doogt niet dit stuk in zijn geheel op te nemen 
cn wij bepalen ons daarom tot het slot, luidende: 

„Nog slechts weinig hebben wij bij het bo
venstaande le voegen. Andere daden van den 
vertegenwoordiger dei' Spoorweg-Maatschappij val
len niet onder het bereik der kritiek , omdat zij 
i i f onbeduidend óf verborgen bf geheel afwezig 
pjn. En zoo is dan de verwisseling van het co
mité met het ontslag van 30 en de trnctenients-
vermindering voor 5 geëmployeerden, waardoor 
maandelijks dertig grilden bezuinigd wordt, dc 
ecnig bekende vrucht der kostbare , veel belovende 
zending, het cenig zichtbaar resultaat van de po
ging , om het crediet der spoorwegzaak te her
stellen. Arme aandeelhouders, arm Java.' Bei
den hadt gij iets beters verdiend. 

De heer Roorda schreef onlangs: »om het ge
schokt vertrouwen in Indische spoorwegen weder 
op te beuren, is eene parlementaire enquête 
noodig. Daaruit zal blijken, dat de mislukking 
van de eerste baan niet te wijten is aan Java's 
cxceptioncelen toestand, maar aan exceptioncele 
kwade trouw en aan exceptioncele onkunde." 
Ons is dat oordcel te hard, misschien omdat wij 
niet geheel op de hoogte zijn. Maar geheel on
verdiend is het niet. Lang heeft men zich kun
nen dekken met de bewering, dat men van de 
begane fouten geen kennis droeg, doch voor der
gelijke verontschuldigingen is een gezette tijd. 
Thans zijn ze uiet meer ontvankelijk. Negen 
millioen gulden zijn reeds uitgegeven , en wat 
is daarvoor tot stand gebracht? Er zijn in den 
waren zin des woords tonnen gouds verspild, 
cn dat geld, het is , voor een niet klein gedeelte 
liet geld van derden. Niemand kan dat feit te
genspreken , 'al vindt het ook geene vermelding 
in dc verslagen , welke men zich niet schaamt 
aan het publick voor- te leggen, cn waarin her
haaldelijk met kolossale cijfers het grondverzet 
wordt aangewezen, zonder dat zc ooit een op
gaaf bevatten van het actiënverzet. Niemand 
ken dat feit vergoelijken, niemand het verdedi
gen ; — dat de Redacteur van het Hal. Handels
blad nu en dan als pleiter voor deze Maatschappij 
optreedt, mecnen wij uitsluitend aan onwetendheid 
te moeten toeschrijven. Indien hij den waarachti
ger staat van zaken kende, zou hij anders spreken. 
Wij vragen zijn bondgenootschap niet, wij hebben 
cr geen behoefte aan, dc leiten zijn onze liondgc-
nooten. Maar wij betreuren het, dat iemand, die 
zich zelfstandig gevoelt, eene Maatschappij verde
digt, die vnn het grootste deel van het publiek geene 
sympathie ondervindt, en om hare handelingen 
tot lieden ook weinig of geen sympathie verdient 
De vraag is thans, of de bekende maatregelen, 
die op last van den Uaad van Bestuur sedert 9 
February j . l . genomen werden, voorbereidings
maatregelen zijn ten behoeve van cene radicale 
hervorming, dan wel het begin van het einde. 
Hoe eerder men daarop het beslissende antwoord 
geeft, hoe eerder de Regeering naar andere mid
delen kan omzien , om voor Midden-Java een 
langdurig en diep gevoelde behoefte terr spoedig
ste te bevredigen. 

Amsterdam. In no. 21 komt voor- cene mede
deeling over den bouw vim het sigarenmaga
zijn llajcniiis & Comp. alhier . als zofi dc heer 
C. Oiitshoorn daarmede belast ziju. Dit bericht 
is onjuist en moot worden ingetrokken. De heer 
0. Oiitshoorn is aanvankelijk met het maken van 
een ontwerp belas! geweest, doch is hierin niet 
naar genoegen van dc genoemde firma geslaagd, 
althans zij heeft de opdracht teruggenomen en cr 
een ander bouwmeester meê belast. Ook deze 
schijnt niet tc hebben kunnen voldoen , zoodat dc 
heer Hajenius thans de hulp heeft ingeroepen van 
ccn derden architect, wonende in de omstreken van 
Utrecht. Aan wie nu dc oorzaak te wijten is 
van de wankelende houding der genoenide firma, 
is nog niet voor oplossing vatbaar. Men weet 
dat zij als schadeloosstelling, die zij voor haar huis, 
'lat moet weggebroken worden voor do rampzalige 
verbloeding der Huisteeg, op verre na door dc 
Rechtbank de helft niet is toegezegd van de som , 
die zij vroeg cn van de gemeente vorderde. Die 
teleurstcllling zal wel van invloed zijn geweesl 
ep de keuze van een bijzonder billijken engoed-
koopen architect, die voor weinig geld, in bui
tengewoon korten tijd, in staat is, zooveel schoons 
te leveren, dat het dc bewondering van alle in
woners zal gaande maken. Wij wenschen en ver
wachten dit. want dc gevoll'ronten komen op 
een Dam, zeer goed uit. 

— Er zijn hier twee verdienstelijke beoefenaars 
van kunsten ten grave gebracht. De eerste, I.eeu-

derl dc Buil , overleed den 27'° Mei II., na een 
langdurig en werkzaam leven in het metselaars-
ambacht, in den ouderdom van ruim vijftig jaren. 
Hij genoot een algemeen onbeperkt vertrouwen, 
was overal geacht cn deed in zijne verschillende 
betrekkingen menige publieke zaak zeer veel 
goed. Als beoefenaar der bouwkunst cn man 
van ondervinding cn practijk had hij recht over 
alle bouwwerken zijn oordcel te doen kennen, 
cn menige zaak werd dooi' zijne bemiddeling voor 
dc Rechtbank, of ingevolge zijne adviezen tot een 
goed einde gebracht. II. de Buil trad aanvankelijk 
in de affaire zijns ooms. de heer l.ampe. Hij mocht 
zich altijd met veel werk, en vooral met uitmun
tende patronen gezegend zien, nam hoogstzelden 
werk aan, doch voleindigde dit met prijzenswaar
dige nauwgezetheid. Zijne werklieden verliezen 
in hem ccn uitmuntend meester; het ambacht ccn 
zeer ontwikkeld beoefenaar; dc makelarij een 
barer steunpilaren; zijne overgeblevene betrek
kingen een braaf familielid , en menige weldadige-
en kunstinstelling vond in den heer Lcendert 
de Bull steeds een belangstellend ijveraar voor 
hare belangen. 

De tweede stadgenoot, ilic den 5 Juni I. I. in 
bijna 75 jarigen ouderdom alhier overleed, en 
den !l Juni, door vrienden en bekenden op het 
R. C. kerkhof De Liefde werd ten grave begeleid, 
is de verdienstelijke beeldhouwer Louis Rover, 
de maker van verschillende standbeelden. Als 
Belg van geboorte, genoot hij zijne opleiding te 
Mechelen, en ging bij de afscheiding tusschen 
Noord- en Zuid-Nederland, zich Ic Amsterdam 
vestigen, alwaar hij sedert eene reeks van jaren 
directeur was bij de Koninklijke Academie van beel
dende kunsten, tegen een genot van / 1200 
per jaar en eene zeer fraaie werkplaats. Rover 
had zijne opleiding genoten naar de antieken. Hij 
bleef die richting op eene enkele uitzondering 
na getrouw, eu waai' hij ei- van afweek, was 
hij minder gelukkig. Zijn beste beeld was cn 
bleef zijn tjonge herder," uit zijn jongen tijd. 
Daarna Prins Willem de Eerste op het Plein te 
's-Hagc, terwijl zijne voorstellingen van Michicl 
Adriaanszoon de Ruytcr, Laurens Coster, de Een
dracht oji 'f monument op den Dam, Rembrandt, 
en in 1807 Vondel, gcreede aanleiding gaven tot 
critiek. Royer had zijne bepaalde cn sterk uit
komende symphatieën en antipathieën, die hij — 
in den regel — niet. kordaatheid en niet zelden 
zonder de minste beschroomdheid, met sterk 
uitkomende Vlaamschen tongval wist uit te spre
ken. Hij was medewerker aan het model voor 
een nationaal gedenkteeken, dat van zich, onder 
het merk N. O . , zoo ontzaglijk veel deed spre
ken. Nog voor- zijn dood verscheen het verfoei
lijke vers door „een zilvvrsmids-jongen" over 
het monument uitgegeven. Royer was wegens 
zijn leeftijd een man van invloed bij zijne la
tere kunstvrienden gewórden. Hij had de meeste 
hunner geboren zien worden, cn wist door zijn 
gezaghebbend kunstoordeel menigeen tot zich te 
trekken. Als medeoprichter der maatschappij 
Arti cl Amicitiae in 1838, deed het bestuur — 
In functie — hem alle eer wedervaren bij zijn 
overlyden. Vele leden bewezen 's mans kunst
talent dc laatste eer en vergezelden den lijkstoet. 
Oji de groote zaal in Arti was eene treurdraperie 
legen den fond gehangen, in het midden waar
van het portret van Royer, in den bloei van zijn 
leeftijd dooi' IJzeudijk geschilderd, was geplaatst. Ter 
wederzijden bevonden zich op het rouwdook twee 
écussons; ecu dezer droeg c//'medailles: de andere 
drie ridderórden. In twee rijen waren op piëde
stallen aanwezig de voornaamste afgietsels der 
beeldwerken dooi' Royer vervaardigd, waarvan 
er velen te goed bekend zijn, dan dat het noo
dig zou zijn, hierover uit te weiden. Genoeg, 
Royer heeft de kunst , die hij met hurt en ziel 
beoefende , in cerc en op prijs weten te houden. 
In cere, onidul hij irr Nederland gevestigd was 
en daar een gelukkigen tijd beleefde; op prijs, 
omdat niemand liein kan verwijten, dat hij vooi 
te weinig geld zijne kunstwerken afleverde. Met 
den dood van Royer, heeft een werkzaam leven 
opgehouden , cn is er eene plaats in de beeld
houwkunst opengevallen, die, wij mogen het ho
pen — spoedig niet eere zal worden ingenomen. 

Toen de kist iu de groeve was neergelaten, 
nam do voorzitter vau .lef/, dc heer U. Rochussen, 
het woord ; daarna sprak dc lieer Hofdijk , die 
aan Royer door- den band van zijn eerste huwelijk 
is vermaagschapt, geroerd cn ontstemd, terwijl 
de heer .1. A. Albcrdingk Tliyni, uil naam der 
familie , de aanwezigen bedankte. en met heldere 
stem de verdiensten deed uitkomen vuu zijn 
vriend Royer, daarbij in welsprekende taal over 

dc kunst idealisccrende , op dc wijze, die aan dien 
spreker zoo eigen en uitmuntend toevertrouwd is. 

— Naar wij vernemen, worden de algemeene 
vergaderingen van de Maatschappij tot bevorde
ring der Bouwkunst dit jaar gehouden op den 
8"1 en 9=» Juli e. k. in het lokaal Eiken Linden, 
Plantaadja alhier, en worden bij die gelegenheid 
ile meer dan 200 teekeningen ten toon gesteld, die 
als antwoorden op dc buitengewone prijsvragen 
van 1807 zijn ingekomen. Het bestuur moet het 
plan hebben opgevat, deze zeldzame collectie nog 
eenige dagen na dc vergaderingen , in een daar
voor geschikt lokaal, binnen de stad gelegen, 
ter beschouwing voor de leden en het publiek af 
tc staan. 

en. 
Aankondiging-en. 
Haandng , 15 Juni. 

'n l lage, ten l i ' , ure, aau het prov. bestuur: 1°. Het 
verrichten ccucr bcziukiug cn bcstorting aan drie der daui-
mi-u. liggende bij de uommcrpalcii 8, !) cu 10 aan den 
Oudclaiidschen zeedijk; 2°. Het maken van een nicuwcu be-
steenden rijzendani tusschen de dammen A cn II, aan de 
noordzijde van Stellendam. 

Dordrecht , ten 12 ure, ten Itaadhuizc: Het verrigten 
van eeuige herstellingen aan gebouwen, bruggen, beschoeiin
gen , enz., het dempen vnu net grachtje genaamd dc Kous, 
met het daarin leggen vair ecu riool, benevens het doen van 
eenige verfwerken, alles iu vijf onderscheidene perceelen. 

Woensdag , 17 Juni. 
Helder , ten 11 ure, in het Hecrculogcmcnt: het her

stellen van draaibruggen. 
Tuil , teil 1 ure: ten huize van Jan Kunst: 1. Het ver

hoogd! cn verzwaren van ecu gedeelte dijk under Tuil , lang 
ongeveer 150 cl. 2. Het maken vnu een pannendak op 
ccnig metselwerk aan liet noodmagaziju tc Herwijncn; het 
opruimen en stellen van ecu balie langs den dijk te Varik; 
benevens het doen vaa eenige herstellingen aan dc noodlno-
gazijncu, biilieu eu profilmuurtjes in hel polderdistrict 
Tielcrwoard. 

Donderdag, IN Juni. 
Ilrcdn, ten 11 ure, in het Hof van Holland: lo. Het 

verrichten vau eenige vernieuwingen cu herstellingen ann dc 
Herdichtingswerken van de rivier dc Mnrk cn Uintel, met 
leverantie van dc daartoe noodige materialen cn gereedschap
pen. 2o. Het wegnemen door middel van uitbaggering vau 
onderscheidene verzandingen of ondiepten in gemelde rivier, 
cn :ïo. Het vegen of schoonmaken ilerzclvc over het gedeelte 
van den sluitboom der stad lïreda tot aan dc brug over de 
Markt tc Standdaarbuiten, ter lengte van ruim 18.000 ellen. 

Ilnnrlem , ten . ure, aan het prov. bestuur: het her
stellen vau bnitcugewone Stormschade aan de bestaande cn 
het aanleggen van nieuwe Itijzcuhoofdcn op het Xoorderatrand 
van het eiland Vlieland, proviucie -Voord-Holland, in twee 
perceelen. 

Vrl |dag. I » Juni. 
Arnhem, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: bet 

leveren en verwerken van het Noodliout en het zoo noodig 
zetten der Noodkeeringcn langs den Hovcn-Uhiju cn het 
Paiiiiei'densche kanaal, gedurende dc drie achtereenvolgende 
jaren, aanvangende met deu winter van 18f,8 op 1809, cn 
eindigende met dien vnn 1870 op 1871. 

Arnhem, ten 12 ure, aau het provinciaal bestuur: het 
niet grond verzwaren eu ouder profil brengen vau den Rijzen 
Afsluitdam, liggende in dc rigting vnn den Toren vau Her-
wijnen op dien vnu Zuilichcm, onder Herwijncn, behoorende 
tot de werken van dc Rivier dc Wnnl in deze proviucie. 

Leeuwarden . teu 12 ure, aau liet provinciaal bestuur: 
1". liet doen der vereischte Vernieuwingen en Herstellingen 
nau dc Itijzcn llcslng- eu Steenoeverwerken op het eiland 
Ameland, met hun gewoon onderhoud, ingaande met den 
dng der goedkeuring vnn de nunbestcding en eindigende met 
den Inntstcu April 1801»; 2°. het onderhoud vau deu Stroomlei-
(leuden dm» en aanhooren, door dc geul de Halg, hij het 
cilnutl Ameland, van den dag der goedkeuring vnu de aan
besteding tol en met ultimo April 1850. 

'ullage, teu 12 ure, aau het ministerie vau biuucnl. 
zaken: de nnnleg ccucr Telegnmtliju gedeeltelijk met drie cn 
gedeeltelijk met vijf draden langs den Staatsspoorweg tusschen 
Hecreuveen en liceuwarden. 

'H llage. ten 12 ure, nau het miuisterie vau marine: 
het maken eu stellen van ecu ijzeren Lichtopitttd , met ko
peren l,:iuiii;u"i cu ijücreu l ick, benevens liet maken der 
dnnrvoor noodige Fuudceriusjen, voor dc Verlichting aan deu 
Hoek van de Kwnk, bewesten Hcllevoetsluis. 

Zalt-Hommel, ten 1 ure, ten huize van Mcj. Wed. v. 
d. Wcijdeu: het oplioogen van een terrein cn het daarop 
bouwen van cene trasfabrick, lang :ï0, breed 10 el. 

Zaterdag, 20 Juni. 
Vlaardingen. ton 12 nn', teuroadhuizc: het onderhoud 

der steenstraten lungs den Maasdijk vau Vlaardingen naar 
Maassluis cu van Vlaardingen unnr Schiedam. 

Maastricht, ten 12 ure, in de kleine redoute-zaal: bet 
slechten vau den Hoofdwal cu het vullen vau dc droogc 
gracht tusschen dc Tougcrs«hc poorten dcKat Hoog Krankryk. 

Maandag , 22 Juni. 
'Milage, ten t l ' , ure, aau liet provinciaal bestuur: het 

opruimen van Kijksgrondcn langs den regtcroever in het ri
vierbed der Nieuwe Mcrwede, langs deu polder het Kraai-
jeuucst, onder de gemeente Werkendam, iu de provincie 
Noord-ltrabaut. 

'M llage, ten ure, nau het provinciaal bestuur: het 
maken eener voorziening Innĝ s den teen der regter leiknde 
ann den bcneilcumuud tier Nieuwe Mcrwede ouder dc ge
meente Hooge Zwaluc e. a., behoorcudc tot de werken der 
Mcrwede eu" Killen iu dc proviucie Noord-Hrabant 

IMiifidag, 2» Juni. 
(•orlncliem. ten 12 ure, iu bet huis vau arrest: het 

nanbouweu vnu ontbrekende met het veranderen cn verbou
wen vnn bestaande Vertrekken eu Localen , alsmede tot het 
iianbreiigeu in het gebouw van een nieuw Verwarmingstoe
stel , met hetgeen ilniirbij behoort; nllcs ami en iu het huis 
vau arrest te (ïoiinehem. 

Vrijdag, 211 Juni. 
.Middelburg, teu 10 ure, aan het provinciaal bestuur: 

hel verdedigen van den dijkvol van 27 Maart 1808 en het 
opmaken van den zeedijk aan deu Kioostcmol, district 
Schnrcndijkc, vnu den Polder Schouwen, 
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Middel hurt;, ten 10 nrc, aan hot provinciaal bestuur: 
het verbeteren van den door ilen dijk val van II April 1868 
bcshadigden zeedijk tUBschcn dc dijjqmlcn 12 en lfivnn den 
Vlietcpoldcr. 

Kroningen, ten I I ure, in het gouvernementsgebouw, 
het maken, leveren cn stellen van Meubelen rn Leidingen 
in de Rijks- Hoogere Burgerscholen tc Warffiun cn Sappe* 
meer, in twee perceelen. 

Zwolle, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: bet 
vernieuwen van de lïijkabrug over de Grootchagcn tc Al
melo, gelegen in den grooten weg der 2de klasse n°. 2, ge
deelte van Njjverdal tot dc Pruissischc grenzen achter Enschedé. 

Maandag, 29 Juni. 
Dordrecht, ten 12 ure, ten raadhuize: Het voorzoo-

veel noodig uitdiepen cn verder op anngewezen diepten hou
den der havens cn havenmonden binnen de gemeente Dor* 
drecht, vnn 1 Juli 18(18 tot cn met Juni 1871. 

Amsterdam, ten raadhuize: lo. Het sloopen vnu dc 
perceelen op dc Oude Turfmarkt, gemerkt Huurt B , Nos. 
40, 45, 45a cn 46, cn die op de Griujncssissluis, gemerkt 
Buurt B. Nos. 40a, 41, 42, 43 cn 44: 2o. I Iet sloopen van 
de steeucu Wulfbrug, genaamd dc Griuinesscsluis, cn het 
optrekken van ccn nieuwen beklecdingsuiuur aan dc Noord
zijde der doorvaart; Ho. Het bouwen van ecu gesticht tot 
verpleging van 100 kraamvrouwen, op dc terreinen der gc-
geslooptc perceelen cn aangrenzenden openbaren weg. 

Dlngidag, 30 Juni. 
AHSCII , ten 12 nrc, aan het provinciaal bestuur: het ma

ken, leveren cn stellen van meubelen cn leidingen iu dc 
Rijks Hoogere Burgerschool aldaar. 

Il.>iirtprd.ifr, 2 Juli. 
'silage, ten 12 ure, aau het ministerie van binnenl. 

zaken: het maken en stellen van den metalen bovenbouw 
voor de brug over de Maas bij Crcvccoeur. 

'•Hage. ten 12 ure, nan het ministerie vnn binnenl. za
ken: Het maken van gebouwen cu ccnigc verdere werken op 
bet station fs Hertogenbosch. 

Afloop van aanbestedingen. 
Zlerlkzee, S Juui: het gewoon jnarlijksch onderhoud 

van de gebouwen en andere werkcu dezer gemeente, in acht 

Serceelen i le perceel, openbare gebouwen, waaronder dc 
irens en poorten, dc vlocdplahkcu, stads brand- cn vroon

naden, minste inschrijver C. Wisse, voor ƒ1095; 2e perceel, 
kaaimuren, minste inschrijver J. Lammen*, voor ƒ 590; 3e 
perceel, beschocijingcu cn paalwerken, minste inschrijver C 
Wisse, voor ƒ 840 ; 4e perceel, het leveren van materialen 
eu leggen van winterkrainmat, minste inschrijver P. den 
Boer, voor ƒ 450; 5c perceel, bruggen , digstc sas, kaaimu
ren aan dc Korncmelkvaart met die van dc buitengrachten 
eu borstweringmuren aan de Nobclpoort, minste inschrijver 
M . van den Endc, voor ƒ1150; 6c perceel, riolen, slootcn, 
putten cn waterleidingen, miuste inschrijver G. Aleman, 
voor ƒ 2 6 8 ; 7e perceel, negen voetpaden cu straten, minste 
inschrijver dezelfde, voor ƒ732 ; 8c perceel, schoolgebouwen, 
minste inschrijver J . Lammers, voor ƒ1240. Burgemeester 
en wethouders zullen gebruik maken van den tijd van beraad 
alvorens die perceelen aan dc minste inschrijvers te gunnen. 

'§ Hage , 4 Juni: lo. het leveren van vierkant beslagen 
eikenhout voor 80 wissels cn 400 eikenhouten dwarsliggers 
voor de staatsspoorwegen in twee perceelen, 2o. het bouwen 
van eene keet aan den grindweg bij dc Maas tc Empcl. 
Minste inschrijvers waren: voor n". 1: le perceel, dc hee
ren C. Smit cu Meijer te Oiuhauscn voor ƒ11,100; 2c per* 
ceel de heer E. S. dc Jonge tc Rotterdam voor ƒ10,130; 
voor n». 2 de heer I*. Mol te Hedcl voor ƒ4890. 

t Utrecht, 8 Juni: het leveren cn stellen der benoodigde 
ijzerwerken voor de uitbreiding der stedelijke gasfabriek. 
Minste inschrijvers waren dc heeren I.. J . Euthoveu en Co. 
te 's-Gravenhage, voor ƒ17,749. 

'H Hage , 9 Juni : lo. de uitvoering van ccnigc 
werken tot verbetering van het vaarwater der rivier dc Lek 
in dc gemeente Streefkerk, provincie Zuid-Holland, iu raai-
lijnen no. CIV cn C V ; 2o. het uitvoeren van eenige herstel
lingen cn vernieuwingen aan dc rijkswerken, behoorende tot 
dc vecren tc Willcmsdorp cn te 's-Gravendeel, met het on
derhoud dier werken van den dag der goedkeuring vau dc 
aanbesteding tot en met den 30 Juni 1869. Voor n°. 1 wa
ren 16 cn voor n°. 2 vijf billetten ingekomen. De minste 
inschrijvers waren: voor perceel 1, ds heer C. dc Jonge, 
te Ajneide, voor ƒ6847, cn voor perceel 2, de heer C. 
Timmer, te Willcmsdorp , a ƒ 4525. 

Advertentiën. 
Bestuur der Registratie en Domeinen 

ONTMANTELING 
DER 

VESTING MAASTRICHT. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

De DIRECTEUR der REGISTRATIE en DO
MEINEN voor het hertogdom Limburg, maakt 
bekend, dat op Zaturdag den 20 Junij 1808 des 
middags ten 12 ure, in de kleine Redoute zaal 
in het Komedie-gebouw te Maastricht, al of niet 
onder zijne voorzitting, door den Ontvanger der 
Registratie en Domeinen te Maastricht, bij enkele 
inschrijving en onder voorbehoud van hoogere 
goedkeuring, zal worden 

Aanbesteed: 
Het slechten van den Hoofdwal en 

het vullen van de drooge gracht tus
schen de Tongersche poort en de Kat 

Frankrijk. 
ïegel geschreven, cn gesloten inschrij-

ctli'i], moeten uiterlijk vóór 12 ure 
van den dag dien der besteding voor-
jrachtvrij worden bezorgd ten Kantore 
linden Ontvanger, waar zij verzameld 
esloten bus zullen worden gedeponeerd, 

tek met teekening ligt ter inzage ter 

burcle van voornoemden Directeur en ann de kan
toren van de Ontvangers der Registratie en Domei
nen te Venlo, Roermond en Maastricht, aan welk 
laatstgenoemd kantoor het bestek met teekening 
tegen den prijs van f 1.— verkrijgbaar is. 

De aanwijzing in hro zal gedaan worden op 
Woensdag den 17 Junij 1808, des voonuiddags 
ten 10 ure, tc beginnen aan de Tongersche poort. 

Maastricht, 4 Junij 1808. 
De Directeur voornoemd, 

GI1ATAMA. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER cn WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM, zullen op Maandag den 
29 Junij 1808 in het openhaar bij enkele inschrij
ving in één perceel doen aanbesteden: 

1». Het sloopen van de perceelen op de 
Oude Turfmarkt, gemerkt Buurt B. 
N». 40, 45, 45" en 46 en die op de 
Grimnessesluis, gemerkt Buurt B N " " 
40*, 41, 42, 43 eu 44. 

2°. Het sloopen van de steenen Wulf-
brug, genaamd de Grimnessesluis, en 
het optrekken van een nieuwen Be-
kleedingsmuur aan de Noordzijde 
der doorvaart. 

3°. Het bouwen van een GESTICHT TOT 
VERPLEGING VAN 100 KRAAM
VROUWEN, op de terreinen der ge
sloopte Perceelen en aangrenzenden 
openbaren weg, met de levering van 
alle daartoe noodige Materialen. 
Exemplaren van het bestek zijn tegen 
betaling van /"1,00 verkrijgbaar ge
steld ter Drukkerij der Gemeente 
Amsterdam. 

Aan gegadigden zal toegang tot dc te sloopen 
perceelen worden verleend gedurende twee weken 
op alle werkdagen vun en met Maandag den 15 
tol en met Zaturdag den 27 Junij a. s., tusschen 
10 cn 12 ure des vóórmiddags, op vertoon van 
een toegangsbewijs op naam, verkrijgbaar aan den 
Timmertuii) der Gemeente. 

Het bestek en de teekeningen zullen gedurende 
dien tijd ter inzage worden ncdcrgelcgd in een 
der vertrekken van bodoelde perceelen. 

Inlichtingen zullen uitsluitend in loco worden 
verstrekt door den Heer Architect A. N. GODE-
FROIJ des Maandags en Donderdags van elke 
week van 10 tot 12 ure des vóórniiddags. 

Amsterdam, den 5 Junij 1808. 

Burgemeester cn Wethouders voornd., 
BERG, Wethouder, 

de Secretaris 
C. E. VAILLANT. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

Dc Ondergetcekendcn bevelen zich'aan tot hot 
leveren van: 

Raamroeden, Dakramen, Dakroeven, 
Ballustraden, Balluster3, Vasen, Palbela's, 
Spitsen, Ventilators, Ventilatieroosters, 
Zinken goten, Baden, Emmers en verder 
alle artikelen van bouwkundigen of huisselijken 
aard. Gewalst zink voor Verandah's steeds 
in voorraad. 

R O D E V i l l i s A C O . H l ' . 

HEETWA1KB VlRWARMUvGS-
TÖISTELLffi 

(MIDDELBARE DRUKKING) 
van A H L Sc P O E H S G E H tc Dusscldorf, 

voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouwburgen, Beurzen en Bankgebouwen, Broei
kasten , cnz. cnz. niet GARANTIE. 

C H A R L E S R E M Y <fc B I E N F A I T . 
WESTERIIAVEN , Wijk 15, N ' . 845. ROTTERDAM. 

Leveren Plannen en Begrootingen voor de 
Verwarming cn Ventileering van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor dc vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

R I N G - O V E N 
VAN 

FRIEDR. HOJOTAÏÖ,. 
KONINKLIJK GEOCTROIJEERD. 
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Bekroond niet den Grooten Prijs. 
Wereldtentoonstelling te l'arijs 1867. 

Uitsluitende Agenten cn Constructeurs 

P I E T M 8 E N & O . 
Vlamingstraat, 's Gravenhage. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

W I J C H K H I I O P F en Zonen tc Biebrlcb. 
Deze CEMENTSOORT, die blijkens getuig, 

schriften, waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan dc beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge, bij de bewerking ook veel goedkooper, 
cn is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N T A N DER POT. 

A Veildre deux Machines ii vapeur verti-
cales, de la force de 0 et 8 chevaux, avccchau-
dièrc el tous les maneges; une Chaudicro tubu-
laire de 15 chevaux avec sa cheminée; Tours a 
lilctcr; un tres fort tour en l'air et Alésoir au 
complet; Cabcstans, Cries et Moulles; Outils dc 
forge avec cnclumes; Outils d'ajusteurs et de tour-
neurs; Etaux; une giandc quantity de Modèlos, 
tels que 300 engrenages, 150 poulies et autrts; 
Banc a forer les canons et Machines a rayer les 
canons. 

s'Adresser au bureau du Journal »l'Opmerker" 
par lettres affranchies sous les initialcs R. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolcn, Vazen, Fonteinen, Grafteekcncn, enz! 

Ransome's Patented Solutions, Kiczcl-
zuur- en Calciuni-prcparatcn tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Pree-grit Grindstone. 
Slijpsteencn van 12 X 2 tot 48 x 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1807, cnz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Franscb 
fabricaat. 

Asphaltdakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan ftSturzc, 
Bonncr-Hiittc-Verein, cnz. 

Roman- en Parian-oement Francis Sc C°. 
Adres: F O L K E R S & O». Rapenburg. Amsterdam. 

BECKER &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmee t- en andere Instrumen
ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE,DEN AANLEG 
VAN SI-OOHWEQEN cn OPENUARE WERKEN. — Voorts 
dc 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. 

cgeven te Arnhem b\j D. A. THIEME. - Iloofdcorrespondcnten L. VAN BAKKENES ft C . te Amsterdam.- Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Derde jaargang. N°. 25. 

Vericiijol geregeld iederen Ziterdag bij 
It. A. THIEME te Arnhem. 

m> !"'r '1 Huilden franro p, p. ƒ L65. 

20 Juni 1868. 

l u iienieert lick 1111 «• jurgaag. 
idnrliitiëo luien / -.10 nr genui regel 

en / - .13 IHI «egel u eel I'. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o u d e r r edac t i e - ; v a n F . W . V A N G r E T S J D T J G z . 

Met medewerking von Dr. T. VAN DOESBURG!!, C. J. VAN D00KN, D. GROTIIE, J. II. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EISINGA, H. P. VOGEL. 

KRANEN VOOR HET AFTAPPEN 
VAN VLOEISTOFFEN. 

Men heeft in het dagclijksche leven veelvuldig 
behoefte aan toestellen om vloeistoffen uit ccn 
vut in een ander over te brengen of af te laten. 
De meest bekende en gebruikelijkste cr van zijn 
de kranen, die wegens de gemakkelijkheid, waar
mede zij geopend cn gesloten kunnen worden , 
het aftappen der vloeistoffen zoo regelmatig en nauw
keurig, als het wenschclijk is, mogelijk maken. 
Een groot bezwaar doet zich echter hij de ge
wone kranen voor, te weten dc veranderlijkheid 
der stof, waarvan zij meestal gemaakt zijn. Zeer 
verspreid zijn de houten kranen, maar het hout 
liccft. de eigenschap vloeistoffen aan te trekken, 
in zijne poriën op te slorpen cn ton gevolge 
daarvan te zwellen. Daar echter dc kegelvormig 
afgedraaide tap cn nog nicer dc in dc nabijheid 
van het gat der buis gelegen houtvczcleii zeer 
ongelijkmatig zwellen, zoo passende heide stukken 
van dc kraan na eenigen tijd niet meer op elkander; 
de deelen, die aanvankelijk volkomen rond mochten 
wezen, nemen weldra eene meer eivormige doorsnede 
aan. liet gevolg hiervan is, dat men soms met 
moeite den tap kan omdraaien , dat door dc ver
sterkte pogingen daartoe de kraanbuis in het 
vat los, of dc tap gewrongen wordt en eindelijk 
afbreekt. De kraan lekt dan voortdurend, het
geen nadeelig is niet alleen wegens het verlies 
aan vloeistof maar hoofdzakelijk, omdat deze 
daardoor met dc lucht in aanraking komt én 
bederft. Vooral heeft het laatste plaats bij dc 
kranen voor hier- cn wijnvaten; worden dc liou-
lcn kranen niet voortdurend gebruikt, dan ont
wikkelt zich schimmel aan dc buiten- cn binnen
vlakte, dien men mocielijk weer verwijdden kan 
en zich lichtelijk onder de afgetapte vloeistof 
mengt. Was dus de gewoonte niet de tweede 
natuur van den mensch geworden, of werd niet 
bij iedere gelegenheid aan de goedkoopste, maar 
'>ok ondoelmatigste gereedschappen de voorkeur 
geschonken, dan zouden houten kranen reeds lang 
in onbruik zijn. 

Evenwel worden tegenwoordig vele metalen 
kranen gebruikt, maar ook deze ondergaan on
der de inwerking der vochten en der lucht hoogst 
schadelijke veranderingen. Meestal zijn de me
talen kranen van geelkoper of brons gemaakt, 
en dus voor olie en azijn (daargelaten voor zoo
genaamde minerale zuren) eigenlijk onbruikbaar, 
'laar zij door deze zelfstandigheden oxydceren en 
zich in- cn uitwendig met cenc dikke laag van 
kopergroen bedekken, waarvan ccn gedeelte zich 
steeds met de afgetapte vloeistoffen vermengt en 
alsdan treurige gevolgen voor de gezondheid doen 
ontstaan. Hetzelfde is natuurlijk ook, ofschoon 
'ii mindere mate, bij dc geelkoperen kranen voor 
'iet aftappen van bier cn wijn het geval. In 
vele Duitsche bierhuizen worden daarom tegenwoor
dig voor dit doel zilveren kranen gebruikt, maar 
'leze zijn zeer duur cn voldoen daarenboven nog 

niet eens aan dc verwachting, omdat zij, wegens 
de weekheid van het zilver, schielijk slijten of hij 
het indrijven in dc vaten dc ronde gedaante ver
liezen of krombuigen. Wij spreken hier niet eens 
over kranen voor bepaalde doeleinden, als voor 
het aftappen vau sterke zuren of zoutoplossingen, 
waartoe alleen lood (zwavelzuur) of goud cn pla
tina geschikt zou wezen. Voor dit doel zal men 
met voordeel gebruik kunnen inaken van glazen 
kranen, welke echter eene omzichtige behandeling 
vercischen cn in de handen van dc gewone werk
lieden meestal breken; afgezien dat zij nog zich 
lichtelijk vastzetten cn tevens zeer duur zijn. 

Uit het medegedeelde blijkt, dat goede kranen , 
die nllc soorten van vochten kunnen doorlaten, 
zonder er onder tc lijden, niet lichtelijk slij
ten nf breken , geene aanleiding geven tot lekage 
en waarvan dc prijs daarenboven niet tc hoog is, 
voor het dagelijkschc leven cenc groote behoefte 
mogen genoemd worden. Soortgelijke kranen heeft 
men reeds sedert lang getracht van aardewerk 
tc maken, n. I. van porselein of van die harde 
cn vaste specie, waaruit dc gewone bierkruiken 
of Kculsclie potten bestaan. Het is vooral in En
geland, dat men zich op de fakrikagc van deze 
toestellen heeft toegelegd , waarvan wij in't verle
den jaar in de Engelsche afdeeling der tentoon
stelling te Parijs verscheidene proeven hebben opge
merkt. Dc schoonste en beste producten van dien 
aard zijn ongetwijfeld die van S. Lconi, 34 S'.-Paul-
strect, London, (agenten van den fabrikant in Ne
derland zijn Rcmy Sc Bienfait te Rotterdam). Wij 
hebben op dit oogenblik eene kleine kraan voor 
een bier- of wijnvat voor ons liggen , die iu geen 
opzichte iets te wenschen overlaat. De specie is 
buitengewoon hard eu vast, zoodat men dc kraan 
zonder groot gevaar in het vat kan drijven, ter
wijl dc afslijting hoogst onbeduidend is: de slui
ting van den tap is zoo volkomen mogelijk; het 
omdraaien geschiedt met de grootste gemakke
lijkheid ; eene oxydatie of beschadiging van dc 
kraan door de vochten of de lucht heeft hoege
naamd niet plaats; men mag dus dc kraan als 
onvergankelijk beschouwen, hetgeen dc fabrikant 
door den naam adantaskrann uitdrukt, ecu woord, 
dat in den ligiiurlijkcn zin onvernietigbaar bc-
tcekent. In der daad, dc zelfstandigheid, waaruit 
dc kraan hestaai, blijkbaar ccn mengsel van ver
schillende soorten van vuurvaste klei niet kiezel 
of glasachtige stollen, wordt door niets aange
tast, behalve vlocispatliziiur, en daarom kan men 
van deze kranen gebruik maken bij het aftappen 
van alle iu het dagelijksch leven voorkomende 
vochten en in de fabrieken en scheikundige labo
ratoria! voor bijna alle zuren cu zoutoplossingen 
In één woord, deze kraan is van alle in gebruik 
zijnde dc beste en betrekkelijk ook de goedkoopste; 
wij kunnen dan ook uiet nalaten haar ten sterkste 
aau te bevelen bij iedereen, die van kranen ge
bruik maakt. En er zijn velen, die zich van 
een kraan bedienen; vooral particuliere personen, 
in wier handen deze toestel slechts nu cn dan , 

maar alsdan voor allerhande doeleinden dient; 
voorts voor hel aftappen van wijn , bier en azijn , 
alsmede voor dc bedrijven der apothekers, dro
gisten . fabrikanten van scheikundige producten 
en meer anderen , zijn deugdelijke kranen on
misbaar. 

Ten slotte willen wij er nog op wijzen, dat 
er van dit soort van kranen zoodanige geleverd 
worden, wier tap niet anders dan met een daar-
op passende sleutel kan omgedraaid worden, die 
dus hij wijze van een gewoon slot werkt. Be
dient men zich van dezen, dan is het vat tevens 
gesloten en ontoegankelijk voor een ieder, die niet 
in het bezit van den sleutel i s , hetgeen voor 
winkels, maar ook in dc huishouding en in som
mige fabrieken cn werkplaatsen, alwaar men re
den heeft zich voor dieven in acht tc nemen, 
van zeer hooge waarde mag geacht worden. 

Behalve kranen levert de genoemde fabrikant 
nog van dezelfde specie eene menigte van an
dere voorwerpen, die ongetwijfeld zeer nuttige 
diensten kunnen bewijzen en reeds veel aftrek 
vinden. Onder deze zijn de volgende wel de 
merkwaardigste: kleine potjes voor de ondersteu
ning der spillen van spinmachines, meel molens 
enz., die cenc groote deugdelijkheid bezitten , daar 
zij niet, zooals dc potjes van brons ofstaal, door 
het smeermiddel lijden en dus steeds glad blij
ven ; voorts kussens of lappannen voor de on
dersteuning van de tappen der horizontaal l ig
gende assen hij alle mogelijke werktuigen. Ook 
deze voorwerpen kunnen, als de drukking er op 
niet al te groot is , als onvergankelijk worden 
beschouwd cn geven tevens aanleiding tot bespa
ring aan kracht, vermindering van wrijving en 
het instandhouden der tot smeren dienende zelf
standigheden, waarom wij onze katoen- en wol-
sjiinncrs en werktuigfabrikanten aanraden er eens 
cenc proef mede te nemen , er niet aan twijfe
lende, of dc uitslag zal zeer gunstig zijn. 

D. G . 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Te Highgatc heeft men het voornemen 
opgevat, om een nieuw werkhuis voor minstens 
500 personen tc houwen ; verder is besloten eene 
commissie van zeven bestuurders nllc laatstelijk 
gebouwde werkhuizen te doen bezoeken, ten einde 
met de nieuwste verbeteringen bekend tc worden. 

— Tc Londen zijn dezer dagen proeven geno
men met dc stoomwals van de firma Morclnnd 
en Zonen, die voor het gebruik in Hyde-Park ge
maakt is, en wel voor het vlakmaken van eenen 
nieuwen weg nabij Park-lane. Deze proefneming 
is als goed geslaagd te beschouwen, daar deze ma
chine in een half uur meer cn beter werk ver
richtte dan dc twee walsen , ieder door 4 paarden 
getrokken gedurende eene geheele week. 



— De koning van Bcijercn zal bij Hohensch-
wangeu een nieuw kasteel doen bouwen, voor 
hetwelk de Wartburg bij Eisenach en de burg 
te Neurenburg tot model zullen dienen. Dc ar
chitect Riedl en de schilder Jank zijn naai' Eise
nach en Neurenberg gezonden, om de plannen 
dier oude gebouwen op te nemen. 

— De Bouw-Academie te Berlijn wordt tegen
woordig door 447 studenten bezocht, waaronder 
41 vreemdelingen, die niet zijn ingeschreven, 
doch de lessen tijdelijk volgen. Onder de inge
schrevenen zijn er 324, die het examen voor den 
Staatsdienst willen afleggen. 20 vreemdelingen 
en 02 werkbazen. liet onderwijs wordt door 22 
leeraars cn 12 hulpleeraars gegeven. 

— In de gemeenteraad van Londen is voorge
steld , om de Tcmple-Bnr, het oude monument 
der City, af te breken. Mentwijfe.lt niet. of hel 
voorstel zal worden aangenomen. 

— Te Osnabruck is den X*<™ dezer de lïauije 
toren der St. Catharina-kerk. ten gevolge van 
achteloosheid der werklieden, die aan het dak 
reparaties deden. door de vlammen vernield. 

— De wetgevende macht in Frankrijk heeft 
het wetsontwerp op do buurtwegen aangenomen, 
waarbij voor dit doel eene subsidie van honderd 
millioen franken aan de gemeenten wordt toege
kend. Deze subsidie zal in tien jaren en voor 
het eerst in 1809 worden betaald. 

Deze wet is door den heer Jules Simon hevig 
bestreden, niet zoo zeer om de strekking tot be
vordering van den aanleg van buurtwegen dan 
wel om dc wijze, waarop over deze subsidie zou 
worden beschikt. Genoemde afgevaardigde wilde 
de subsidie zelfs vergrooten, maar bij de wet 
vaststellen aan welke gemeenten en tot welk be
drag de tegemoetkoming zou worden verleend 
om de Regeering geen middel in handen te ge
ven , hare vrienden te begunstigen. 

Hoewel door meerdere leden in dien geest ge
sproken werd, is het voorstel van de Regeering 
met groote meerderheid aangenomen en het voor
gestelde amendement omtrent de toepassing niet 
eens in overweging genomen. 

— Uit Jeruzalem is bericht ontvangen dat de 
werkzaamheden tot restauratie van de kerk van 
het heilige graf weldra zullen zijn geëindigd. De 
koepel was reeds hersteld en zijn bekleeding 
met lood voltooid. Eerlang zal nu met dc ver
siering van het inwendige een begin worden 
gemaakt. 

— Den 3den dozer heeft te Home de plechtig
heid plaats gehad der eerste-steenlegging van 
het monument ter nagedachtenis van de voor de 
zaak van den 11. Stoel gevallene strijders, het
welk dc paus aanvankelijk in dc kerk van Monte-
Rotondo had willen oprichten, maar dat, aan
gezien die kerk daarvoor niet geschikt is, thans 
op het kerkhof van Rome, rechts van de Lauren-
tiniaanschc hoofdkerk zal verrijzen. Ken acht
hoekig gesteente, op welks zijden de namen der 
gesneuvelden zullen gegrift staan , zal tot voet
stuk strekken van eene kolossale groep, den 
II. Petrus voorstellende, in de eene hand de sleu
tel des hemelrijke houdende en met de andere 
een zwaard aan een krijgsman overreikende. 

— Den IS Juni is de dienst van den spoorweg 
over den Mont-Cenis voor het vervoer van per
sonen en goederen geopend. Dagelijks loepen 
twee treinen, een expresse en een omnibus-trein, 
heen en weder. De afstand, tot dusverre dooi
de Messagcries in tien uren afgelegd, is thans 
tot de helft verminderd ; in 24 uren rijdt men 
van Parijs naar Turijn. 

— Te Osnabruck is den 8 , t M I dezer de Katharina-
kerk , een der schoonste gebouwen van de stad, 
in de asch gelegd. Bij herstellingen van het dak 
was er onvoorzichtig met vuur omgegaan. Ook 
andere gebouwen, onder anderen do onderwij
zers-kweekschool, zijn eene prooi der vlammen 
geworden; een groot deel van de garnizoenschool 
is evenzoo vernield. 

Hel Journal des Débat* geelt de navolgende 
staat van nog door de stad Parijs verschuldigde 
gelden aan verschillende maatschappijen van aan
nemers, voor de laatstelijk doorgebrokene nieuwe 
straten, die uit de opbrengst van de voorgestelde 
lecning moeten betaald worden : 

Rue Turbigo 07.260.400 franken 
i Reaumur . . . . 03.000.000 

Boulevard Haussmann. . 53.509.053 » 
Rue Ollivier 30.500.000 » 

• » dc Rennes . . . . 34.243.096 » 
"Boulevard de l'Empereur 25.814.200 » 

Rue Monge 25.008.850 » 
Boulevard St. Germain . 22.902.250 » 
Place de I' Etoile . . . 18.783.029 » 
Rue MouiTetnrd. . . . 17.845.114 » 
Boulovard Arago . . . 10.078.893 » 
Rue Lafayette . . . . 15.200.000 » 
Abord des Hallos . . . 12.510.000 » 
Boulevard Saint-Marcel . 10.522,148 »> 

). Magenta. . . 10.500.000 » 
Avenue Bosquet . . . 6.526.750 » 

Hue de Rome . . . . 0.465.834 » 
» Maubeuge . . . . 11.450.372 » 

Boulevard de 1' Alma . . 2.340.420 » 
Rue de la Municipality . 700.000 » 

alzoo te zaincn 453,033,005 franken. Om de 
kosten van aanleg na te gaan , moet men deze 
som, die slechts hel cijfer der nog te betalen 
gelden aangeeft, vermeerderen niet hetgeen reeds 
betaald is. Voor de »rue Turbigo" bijv. had 
men den 31 December 1860 roods 7'/ 2 millioen 
franken uitgegeven en hierbij voegende 07.200.400 
franken , uit bovenslnaiiden staat. verkrijgt men 
74.800.000 fianken, waarbij nog de uitgaven 
van 1807 komen. 

— Aan den wedstrijd voor oen ontwerp van 
een Paleis \an Justitie te Antwerpen , waarvan 
de bouwsom op 850.000 franken is vastgesteld, 
hebben 24 architecten deelgenomen. De commis
sie van raadsleden en artisten , aan wien de be-
oordeeling is opgedragen, heeft den O1'™ dozer 
hare derde vergadering gehouden in het provin
ciaal gouvernementsgebouw te Antwerpen. In 
de twee eerste zittingen , die lang geduurd hebben, 
zijn vier der ontwerpen als do besten ter zijde 
gelegd, om daarop meer in hel bijzonder do 
aandacht te vestigen. 

Na de uitspraak der jury zullen de ontworpen 
publiek worden ten toon gesteld. 

— Te Harley (Staflbrshirc) zijn de muren van 
eene porseleinfabriek gescheurd. waarvan de 
oorzaak gelegen was in de steenkolenlaag, welke 
onder de fundeering lag en die door het vuur 
van de ovens der fabriek was in brand geraakt. 
Te vergeefs trachtte men don brand, door groote 
hoeveelheden water , Ie blusschen. 

— Het laatste gedeelte van den Silezischen 
spoorweg, namelijk van Dittersbach naar Altwas
ser, is den 23 Mei voor het publiek in gebruik 
gesteld. 

— De algemecne Europeesche telegrauf-conferen-
tie is den 12 Juni te Weencn, onder het voor
zitterschap van den rijkskanselier Vrijheer Von 
Heust geopend. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Wij maken belangstellenden 
opmerkzaam op een plan van vergrooting of uit
bouw dezer stad aan de noordzijde, opgemaakt 
door onzen stadgenoot J. B. Maxwils en waarbij den 
bouwlustigen de gelegenheid wordt opengesteld 
terrein te koopen aan bot kanaal van den Daag 
naar Scheveningen; alle information omtrent de 
uit te geven gronden, de voorwaarden van ver
koop en de wijze van bebouwing zijn bij ge
noemden heer Maxwils te bekomen. 

Utrecht. Wij hopen dal het gerucht zich be
waarheid, dat dc weduwe van den reiziger, die 
bij het laatste ongeval op den Nedcrlandsclien Rhijn-
spoorweg nabij Breukelen hol loven verloor, oen 
eisch tot betaling van schadevergoeding heeft in
gediend. Het ware to wensehon dat allen, die 
Inj dit ongeval in meerdere of mindere mate be
trokken waren. dit voorbeeld volgden, daar er 
geen beter middel is om enkele maatschappijen 
tot omzichtigheid aan te sporen, dan haar de uit
betaling van vergoedingen of'jaargelden op te log
gen. Voor besturen die er steeds op bedacht 
zijn hunne inkomsten te vergrooten, bestaat geen 
zwaarder straf dan uitkeering van schadevergoe
ding aan do ongelukkigen of hunne betrekkingen, 
die door onachtzaamheid dor directie of van hare 
beambten hot leven verloren of gekwetst wer
den. Wij zien met belangstelling uit naar hel ver
slag van den Raad van Toezicht op de spoorweg
diensten ten einde te vernemen of dit ongeval 
aan onachtzaamheid is te wijten. 

— Een onzer correspondenten vestigt er de 
aandacht op, dat ondanks do groote en aanhou
dende hitte der laatste weken do rails dor spoor
wegen daartegen beter bestand schijnen te zijn, 
dan in het verloopcn jaar het geval was. 

Maastr icht . Omtrent den stand der werk
zaamheden voor de ontmanteling dor vesting 
kunnen wij inededeelen dat dc Tongersche- en 
St.-Martens-poorten geslecht en de nieuwe uit

gangen door dc voorgelegen werken ter breedte 
van 40 el gemaakt zijn. De haan voor den uit
gang , door dc werken aan dc Brusselsche poort 
is genoegzaam gereed en het bastion Brussel 
grootoiidoels geslecht, zoodat eerstdaags aan de 
amotie van deze poort begonnen kan worden; 
de mijngalerijen, die zich in do werken vóór deze 
poort bevinden , zijn door dc mineurs op vele 
plaatsen door buskruit vernield cn groot was 
dc toevloed van nieuwsgierigen, om daarvan 
getuigen te zijn. Aan de zijde van de Maas is de 
Onze-Lieve-Vrouwenpoort afgebroken en worden 
opgravingen gedaan ten verzoeke der commissie 
uit de Koninklijke Academie van Wetenschappen 
voor het behoud der overblijfsels van vadorland-
sche kunst, daar men van gedachte is, dc over
blijfselen van een oude poort, van Romcinschen 
oorsprong te dier plaatse te vinden. 

Zaterdag hoeft de besteding plaats van het 
slechten van een deel van den hoofdwal tusschen 
de Tongersche- en Brusselsche poorten en van een 
ander deel van laatstgenoemde poort tot nage
noeg aan het einde der Capucijnes waag. 

Zwol le . Ten einde enkele openbare weiwa
terpompen van beter drinkwater te voorzien, is 
men hier bezig eene proef te nemen met het bo
ren van ecu m e i r diepen put naardc bewerking van 
do Wed'. Fries te Zeist. Tot dusverre schijnt 
dat werk aan de verwachting te zullen beant
woorden , en heeft men thans op eene diepte van 
24.5(1 el eene genoegzame hoeveelheid zuiver wel
water verkregen, dat. scheikundig onderzocht, aan 
alle verwachting van goed drinkwater bleek te 
voldoen. Voorzeker eene groote aanwinst, wan
neer men de zekerheid erlangt, om op betrekke
lijk geringe diepte goed drinkwater te kunnen 
verkrijgen. 

— Hot reeds sedert eenigen tijd afgewerkt 
stationsgebouw van den Staatsspoorweg werd op 
den II™ dezer voor het gebruik opengesteld. 

Algemeen roemt men de doelmatigheid dezer 
grootsehe inrichting, terwijl de ligging, meer nabij 
de kom der gemeente dan het hulpstation, thans 
goederenloods, een niet onbelangrijk gemak aan 
do ingezetenen en het reizend publiek verschaft. 

Was nu slechts ook de Ccntraal-spoorwcg aan
gesloten , iets dat men spoedig kan verwachten , 
dan mag Zwolle op een schoon vereenigingspiint 
van dc spoorwegen in ons land bogen. 

— I.. I. Dinsdag werden door de gemeente 4 
perceelen land, gelegen aan den toegangsweg 
naar het station van den Staatsspoorweg ten ver
koop aangeboden , met de verplichting om daarop 
binnen een bepaalden tijd, villa's of heerenhui
zen te bouwen. 

Voor het 1' perceel, groot 24 roeden, werd 
f 1005; voor het 2', groot 32 roeden, f 1000; voor 
het 3', groot 28 roeden, f 1100; en voor het 4 ' , 
groot 20 roeden, /' 505 geboden. 

Gaarne zng men, dat de raad der gemeente 
deze aanbiedingen met zijn goedkeuring bekrach
tigde, opdat daardoor niet alleen de zoo ruime 
en aangenaam gelegen toegangsweg naar het sta
tion, maar ook het reeds zoo schoone gedeelte on
zer stad nog meer verfraaid en daardoor het sta
tionsgebouw als het ware onmiddellijk met de 
kom der gemeente worde verbonden. 

Dordrecht. Naar men verneemt, wordt er 
ernstig aan gedacht, om het vaarwater in de Noord 
te verbeteren, waartoe oenige ambtenaren van 
den Waterstaat, hier ter stede eene bijeenkomst 
hebben gehouden. Voorloopig wordt in dit vaar
water eene geul gebaggerd van genoegzame breedte 
en diepte om het mogelijk te maken, dat de 
diepst geladen schepen de Noord kunnen bevaren. 

Deventer. De raad dezer gemeente heeft 
een besluit genomen , dat van groot belang mag 
genoemd worden. 

Voor eenigen tijd is een nieuwen weg naar het 
station gemaakt en tevens besloten om de oude 
llriiikpoort af te breken; hierdoor zou eene opper
vlakte van 5790 vierk. c l , binnen den kring dei-
vesting, beschikbaar komen voor het bouwen van 
burgerwoonhuizen. Thans is besloten het afbre
ken van do poort en daarmede in verband staande 
werken op te dragen aan de Gebr. Beltman voor 
eene som van _/ 24.000, waarvoor zij tevens eige
naars van den grond worden, onder voorwaarde 
dat deze grond binnen vijf jaren met circa 2'J 
woningen moot bebouwd zijn. 

Arnhem. De inzenders op de alhier te houden 
tentoonstelling van Ned. Nijverheid en kunst, 
hebben, zooals men weet, zelf het recht dejurij 
te kiezen. Nadat alle met candidatcn ingevulde 
stembiljetten op den S"" dezer waren ingekomen, 

bleek dat er 454 namen waren ingevuid; de com
missie der tentoonstelling heelt uit deze candi-
ilaten voor elk der afdeelingen nijverheid en kunst 
c e n dubbeltal gekozen en deze voordracht weder 
„nn de inzenders opgezonden , om daaruit eene 
keuze te doen. 

De stembillctten zijn den 17dou dezer bij de 
commissie terug ontvangen en na opening is ge
bleken, dat bij meerderheid van stemmen zijn 
gekozen : 

a nijverheid dc hecren: J. van den Wall Bake 
le Utrecht, II. F. G. N. Camp te 's-Gravcnhage, 
j . S. Enthoven te 's-Gravcnhage, Prof. Voorhelm 
Schncevoogt te Amsterdam, J. P. C. van Tricht 
te Arnhem, E. F. Stork te Oldenznal, Jhr. J. Ortt 
,an Schonauwen te Arnhem , .1. Waldorp te 's-Gra
venhage , Dr. J. II. Kroon te Zutphen, D. Grothe 
te Delft, J. M. van der Made te Dordrecht, Dr. 
F, W. C. Kreckc te Utrecht, A. A. G. van Iter-
son te Gouda, D. R. Wolfson te Rotterdam en 
\V. W. Dull te Almelo. 

6 kunst de heeren .- C. Rochussen te Amster
dam, J. Bosboom te 's-Gravenhage, C Springer 
te Amsterdam, J. W. Bilders te Amsterdam cn 
W. Roelofs te Brussel. 

Aan de stemming voor de afdeeling Nijverheid 
hebben 501 inzenders deelgenomen, terwijl voor 
dc afdeeling kunst 58 stembiljetten waren inge
komen. 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 

Het koninklijk Instituut van Ingenieurs hield den 
li'™ Juni 1.1. eene vergadering in het lokaal Di-
ligentia. Het aantal tegenwoordig zijnde leden 
was vrij talrijk. 

Bij afwezigheid van den president, werd de 
vergadering door den vice-president, Jhr. G. J. G. 
Klerck, geopend, die discussie en stemming over 
,1e notulen dor vorige vergadering verzocht. 

Het lid Van Dijk vroeg het woord naar aan
leiding van eene daarin voorkomende discussie 
met het lid Halting over zijne mcdedeeling van 
een werktuig voor het boren van diepe of ar
tesische putten en kwam op tegen de gedrukte 
bewering, als zou het lid F.rmeling een dusdanig 
werktuig zcl." hebben uitgevonden. 

Bet lid Hailing hield deze bewering echter vol 
en vond zijn steun in een brief van den heer 
Ernicling aan den heer Kind te Parijs, waarin 
liij zijne nieuwe uitvinding mededeelt. 

De oplossing van deze discussie was, dat het 
lid Hailing het werktuig Kind en 'de heer Van 
Dijk dat van Dcgausée cn Laurant bedoelde, 
waarop zijne mededcelingcn waren gegrond , zoo-
ilat een misverstand had plaats gehad. 

Hierop werden de notulen goedgekeurd. 
Na aankondiging der nntvangene giften , werd 

mededccling gedaan van ingekomen stukken ; geen 
dezer stukken echter gaf aanleiding tot discussie ; 
enkele missives werden voorgelezen; anderen 
(zooals van het lid Van Zuijlen, die niet ter ver
gadering tegenwoordig was) waren daartoe te 
volumineus, zoodat, na mededecling der circu
laire van dc heeren Thieme en Van Egmond , 
waarin den leden wordt gewezen op de gelegen
heid tot het plaatsen van advertentien achter den 
Catalogus der Arnliemsche tentoonstelling van 
Nijverheid , de stof der vergadering uitgeput scheen 
te zijn. 

Na de pauze toonde de vice-president eene gla
zen buis, van den civiel-ingenieur Muller te Am
sterdam, op '/le ' , C 1 ' w a r e g r o o t t c > waarin zich 
verschillende soorten van aardlagen, zooals zich 
die bij grondboring voordoen, bevonden. 

De leden Jhr. J. R- T. Ortt cn Bolton meenden 
echter, dat deze wijze van bewaren der monsters 
onpractisch cn onnoodig is; men scheen het dan 
ook meer als aardigheid dan wel als nuttige 
vinding te moeten beschouwen. 

Het raadslid Fijnje bezorgde den leden nog 
eenige aangename oogcnblikken door den heer 
Groll, lid van den raad van beheer dorNed.-In-
dische spoorweg-maatschappij , uit te noodigen, 
eenige medcdeelingte doen betreffende den toestand 
dezer werken. die zoo hoogst belangrijk zijn voor 
Nederland. De heer Groll deelde mede, dat zijn 
voornemen is, later cen verslag van den toestand 
der maatschappij te geven, doch dat hij gehoor 
zou geven aan het verzoek, om reeds nu, in 
hoofdtrekken eenige bescheiden mede te declen, 
waaruit eene discussie volgde tusschen hem en 
bet raadslid Stieltjes. 

In hoofdzaak deed de heer Stieltjes de navol
gende vragen: 

1°. zal het werk binnen den bepaalden tijd ge
reed zijn; 

m 

2". zullen de kosten de raming niet overschrijden; 
en 3°. heeft men op de kosten van onderhoud, 
tijdens den ophouw cn de exploitatie gerekend en is 
dit bij dc garantie van de Regecring genoegzaam 
in het oog gehouden. 

Op dc eerste en derde vraag antwoordde spre
ker bevestigend, terwijl het tweede punt, naar 
zijne meening wel eenig, hoewel geen belangrijk 
verschil, zou opleveren. 

Minder bevredigend was het antwoord van spre
ker op de vraag van het lid Stieltjes, be
treffende de lijn Teinpoeran-Ambarawa; deze lijn 
toch was ons steeds, in strijd met het ontwerp 
Stieltjes, als vlaktelijn voorgespiegeld, terwijl 
dit nu bleek geheel onwaar te zijn, want men 
heelt hellingen, ja zelfs tegenhellingcn van 1 
op 30. Opmerkelijk is het dat eene dergelijke 
tegenhelling, vroeger door den heer Stieltjes van 
1 op 00 voorgesteld, toen onmogelijk werd ge
noemd cn nu hoegenaamd geen bezwaar oplevert, 
zelfs bij dubbele hoogfe; zeker is het, dat de 
tijd over dit onderwerp nog veel licht zal moeten 
verspreiden. 

Nimens de commissie, door den Raad uitge-
noodigd tot het onderzoeken der rekening over 
het jaar 1807—1808, werd door het MdJ.F. W. 
Conrad voorgesteld de rekening goed te keuren 
en don penningmeester dank le zeggen voor het 
gehouden beheer. 

Na ballotage en aanneming dor leden, had de 
verkiezing plaats van drie bestuursleden in plaats 
van de aftredende leden Caland , Van den Berg 
en Stieltjes, en werden gekozen de leden: H. de 
Bruijn, Dr. L. Cohen Stuart en J. A. Besier. 

Niets meer aan dc orde zijnde, werd deze ver
gadering, die weinig belangrijke discussie op
leverde , reeds ten 2 ure gesloten. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Itedaclenr. 

Naar aanleiding van de menigvuldige artikelen , 
die in dezen tijd over verwarming en ventilatie 
geschreven worden, cn welke het bewijs opleve
ren, dat die zaak zeer ter harte genomen wordt, 
neem ik de vrijheid uwe aandacht te vestigen 
op eene vcntilatiekachel, die ik onlangs in Duitsch-
land heb gezien. — Aan het gebruik van die 
kachel zijn vele voordoelen verbonden , die men 
bij de gebruikelijke kachels mist. 

De kachel heeft een achtkanten vorm, eene 
middellijn van 0.60 meter en eene hoogte van 
2.25 meter, en is geheel van gegoten ijzer sa
mengesteld. 

De kachel bestaat uit twee concentrische 
ruimten. 

In de binnenste, die de grootste is, bevindt 
zich onderaan de vuurhaard, overgaande in 8 
buizen, welke dienen om dc rook af te voeren 
naar den schoorsteen. De versche lucht wordt 
door een kanaal in den muur onder de kachel 
in deze binnenste ruimte gevoerd, strijkt langs 
den vuurhaard en de buizen en stroomt verwarmd 
boven uit de kachel. — De buitenste ruimte 
tusschen de twee mantels dient om de bedorven 
kamerlucht nabij den vloer op te zuigen en door 
eene afzonderlijke buis in een afzonderlijken schoor
steen boven het dak af te voeren. 

Door deze inrichting heeft men het voordeel, 
dat er van dc kachel zelve geene warmte uit
straalt behalve van boven , zoodat men in de on
middellijke nabijheid geene onaangename gloeihitte 
ondervindt. 

De kachels hebben een sierlijken'vorm ; zij zijn 
gedekt door eene vaas, waarin men water kan 
verdampen tot meerdere bevochtiging der lucht, 
wanneer dit verlangd mocht worden. 

Met deze kachels had men in den laatsten 
winter proeven genomen en bevonden, dat een 
lokaal van 600 kub. ellen inhoud, bij de strengst 
heerschciidc koude, tot op 00 a 70" Fahrenheit 
kon verwarmd worden met eene dagelijkschc con
sumptie van 30 ii 40 kilogram steenkolen. 

Dit resultaat, waarbij men in aanmerking moet 
nemen, daler eene gedurige ventilatie heeft plaats 
gehad , zoodat de aangevoerde warme lucht da
delijk weder weggevoerd werd en er weder nieuwe 
versche lucht verwarmd moest worden , mag zeer 
bevredigend worden geacht. 

Deze kachel kan ook dienen om gedurende 
den zomer versche lucht in de vertrekken te voe
ren. Deze treedt dan door dc kagchel het ver
trek binnen en wordt langs de ijzeren wanden 
gevoerd. Het ijzer, eene lagere temperatuur be
zittende dan dc buitenlucht, zal hierdoor hetzelfde 

oppervlak, dat des winters tot verwarming dient, 
des zomers eene afkoeling doen voortbrengen ; — 
de bedorven lucht wordt in dat geval afgevoerd 
door eene klep boven nabij liet plafond in den 
ventilatieschoorsteen aangebracht, waardoor een 
zeer aangename frisschc luchtstroom ontstaat. 

Men kan de kachels ook geheel als circulair-
kachels gebruiken en de ventilatie afsluiten, 
waardoor men natuurlijk veel minder brandstof 
verbruikt. 

Deze kachels worden geconstrueerd door de 
heeren Boyer en Consorten te Ludwigshafen 
a/Rhein, welke firma hier te lande vertegenwoor
digd wordt door de heeren Charles Remy en 
Bicnfait te Rotterdam. 

Men moet deze kachels wel onderscheiden 
van dc centraal-verwarmingstoestellen dierzelfde 
llrma, onlangs in uw blad vermeld, daar deze 
kachel eene nieuwe vinding is en geheel op zich 
zelve staat. 

De reputatie, die door deze firma in het bui
tenland verworven is , wordt door de zoo doel
matige inrichting van deze kachel opnieuw be
vestigd. 

Dc constructie i s , ovenals die der centraal-ver
warmingstoestellen, het resultaat van langdurige 
ondervinding. 

Het is mijne overtuiging, dat deze kachels met 
groot voordcel gebruikt zullen kunnen worden 
in hospitalen, kazernen, scholen, stations, bureaux 
enz. in édn woord: in alle lokalen, waar zich vele 
personen verecnigen, daar zij met een minimum 
van brandstof een maximum van warmte voort
brengen, terwijl zij in groote lokalen de ongelijke 
verwarming voorkomen, de last van de uitstra
lende warmte wegnemen, cn eene goede ventila
tie op eenvoudige wijze aanbrengen. 

A. Z. 

Correspondentie. 
P, M. G. tc 's-Gravenhagc. Dc verlangde be

schouwingen over het pneumatisch rioolstelsel 
milieu in dit blad worden opgenomen, zoodra der 
Redactie zulks wenschclijk voorkomt. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Maandag , 22 Juni. 
's Hage, ten l l ' / s ure, a;m liet provinciaal bestuur: het 

opruimen van Rijksgrondcn langs deu regterocver in het ri
vierbed der Nieuwe Merwede, langs den polder het Kraai-
jenncst, onder de gemeente Werkendam, in de provincie 
Noord-Brabant 

'a Hage, ten t l 1 , ure, aau het provinciaal bestuur: het 
maken ecner voorziening langs den teen der regter leikade 
aan den bencdenmond der Nieuwe Merwede onder de ge
meente Hooge Zwalue c. ;i., behoorende tot de werken der 
Merwede en Killen in de provincie Noord-Brabant 

Dinsdag, 2S Juni. 
It Ij ss i-n , ten 11 ure, ten huize van de erven Koende-

rink; het bouwen van 7 woningen onder êéü dak. 
Corlnchem , ten IS ure, in het huis van arrest: het 

aanbouwen van ontbrekende met liet veranderen en verbou
wen van bestaande Vertrekken en Localen, alsmede tot het 
aanbrengen in bet gebouw van ecu nieuw Verwarmingstoe
stel , met hetgeen danrbij behoort; olies aan cn in het huis 
van arrest te Gorincbem. 

Nleuweramatel, ten 12'. ure , ter secretarie: het uit
diepen der sloot langs het Jan-Hazenpad, over eene lengte 
ran p. in. 280 cl. 

Vrijdag, M Juni. 
Middelburg, ten 10 ure, aan het provinciaal bestuur: 

het verdedigen van den dijkval van 27 Maart 1888 en het 
opmaken van den zeedijk aan den Kloostcrnol, district 
Scharcndijkc, van den Polder Schouwen. 

Middelbare, ten 10 ure, aan het provinciaal bestuur: 
liet verbeteren van den door den dijkval van 11 April 1868 
bcshadigden zeedijk tusschen de dijkpalen 12 en 16 van den 
Vliotcpolder. 

'a Boscli, ten 101 - ure, aan het provinciaal bestuur: 
liet onderhouden van het Nederlandsen gedeelte der Zoid-
WUlcmsvaart in de provincie Noordbrabant van den 1 Julij 
1868 tot cn met den laatsten December 1871. 

Groningen, ten 11 ure, in het gouvernements-gebonw: 
bet maken, leveren cn stellen van Meubelen en Leidingen 
in de Rijks- Hoogerc Burgerscholen tc Warfhim en Sappe-
mcer, in twee perceelen. 

Zwolle, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: het 
vernieuwen van de Kijksbrug over de Grootc-hagen te Al
melo, gelegen in den grooteu weg der 2de klasse n°. 2, ge
deelte van Nijverdal tot dc Pruissischc grenzen achter Enschedé. 

Haandag, 2» Juni. 
"» Hage, ten l l ' / i ure, aan het provinciaal bestuur: het 

onderhouden van: lo. dc Rijks rivier- en oeverwerken, ge
legen in dc rivieren de Nieuwe Maas, het Scheur, oen 
Martel en het Spui: cn 2o. de Rijks oeverwerken, liggende 
ter wederzijden van de Harens te HcUcroetsluis cn van de 
beide Hoornscbe Hoofden aan den Ouden Hoornschcn Zeedijk; 
beide in de provincie Zuid-holland, ingaande 1 Juli 1868 en 
eindigende 30 Juni 1869. 

Dordrecht. ten 11 ure, u-u raadbuize: Het voorzoo-
veel uoodig uitdiepen en verder op aangewezen diepten hon
den der havens en havenmonden binnen de gemeente Dor
drecht, van 1 Juli 1868 tot en met 30 Juni 1871. 

Amsterdam, ten raadbuize: lo. Het sloopen van de 
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perceelen op dc Oude Turfmarkt, gemerkt Huurt B , Nns. 
40 , 45 , 45a en 46, cn die op dc Grimnessesüluis, gemerkt 
Buurt B. Nos. 40rt, 41, 42, 43 cu 44: 2o. Het sloopen vau 
dc Htccncn Wulfbrug, genaamd dc Griiimcsscsluis, cu het 
optrekken van een nieuwen bekleedingamuur aau de Noord-
zijdr der doorvaart; 3o. liet bouwen van ecu gesticht tot 
verpleging vau 100 kraamvrouwen, op de terreinen der ge 
gesloopte pcrceeleu en aangrenzenden upcultarcn weg. 

ningidttg, 30 Juni. 
Aaaen, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: het ma

ken, leveren en stellen van meubelen cu leidingen in de 
Kijks Hoogcrc Burgerschool aldaar. 

ttonderdaic, ï Juli. 
'«I lage , ten 12 ure, aau het ministerie vnu binnen), 

aken: het maken cn stellen van den metalen bovenbouw 
voor dc brug over de Maas bij Crevecocur. 

'«Uiige, ten 12 ure, nan het ministerie vnu binncnl. Ra
ken) Het ninken van gebouwen cu eenigc verdere werken op 
het station 's Hertogenbosch. 

Oadcweteritig, ten 12 ure, iu het raadhui»: lo. liet ma
ken vnu ecucn Grindweg, van de stad Leijden hnlverweg 
den Zij!weg af door dc gemeenten Lcijdcrdorp eu Alkemade 
tot bet kanaal van den Haarlemincrmecrpoldcr, lang onge
veer 14009 ellen; 2o. het iu dezen weg bouwen van brug
gen, heulen, duiker», scheringen, leuningen, sclininppnlcn, 
enz. en/. 

Wijk bij IMiurwtede , ten 1 ure, teu knntorc van den 
heer B. O. vnn Hcijst: het houwen van een HcerenhliiB en 
bijgebouwen nldanr. 

Vrijdag. :t Juli. 
Arnhem, ten 12 ure, aau het provinciaal bestuur: het 

herstellen van 's lands rijswerken op den Hoven-Itliijn, hel 
Panncrdenschc kanaal, den Ncdcr-Hhijn, de Lek, de Waal 
en dc Maas, in zes perceelen, beboorendetot het onderbond 
der rivieren in Gelderland. 

Zwolle, teu 12 ure, nau het provinciaal bestuur: het 
herstellen van het l.ijnpad langs den linker Usselocvcr, 
tusschen de pcilpalcu n°. 101 en n°. 116, provincie Overijssel. 

Donderdag, IA Juli. 
Terheyden, ten 11 ure, in het raadhuis: het mnken 

eencr houten bcschocijing voor tos- en ladiugplaats lnngs dc 
rivier de Mark, onder de gemeente Terheyden. 

Afloop van aanbestedingen. 

Haarden* 11 Junij: het maken van ecu offensief vóór 
Maarden. Ingekomen 15 inschrijvings-billetten; dc hoogste 
inschrijving beliep / 150,000, de laagste ƒ75,900, zijnde 
die van den heer D. Hoogendoorn Kz., tc Gicssciidam. 

'« Ilage, 11 Juni: lo. de aanleg cencr telegraaflijn met 
drie draden langs den Staatsspoorweg tusschen Utrecht cu 
Waardcuburg; 2o. het herstellen en verbeteren der rijks-
telegraaflijnen langs den Hijnspoorweg tusschen Amsterdam 
en Utrecht, Utrecht cn Arnhem cn Utrecht en Rotterdam, 
alsmede langs den Centrnalspoorweg tusschen Utrecht en 
Kampen, in vier perceelen. Minste inschrijvers: N". 1 de 
heer J. van Leeuwen te Krnlingcn, voor ƒ 23%; N°. 2 
perceel 1, dc he* A. A. Wilbcrg te Bunuik, voor ƒ 1497 ; 
perceel 2, de heer C. Bosman te Arnhem voor ƒ 8 3 0 ; per
ceel 3, dc heer J . van Leenwen tc Kralingen voor ƒ982 cn 
voor perceel 4, dc heer K. WesterhofFte Zwolle voor /' 943. 

Vewcrkcn , 12 Juni: het bouwen van een schooQoknnl 
met daaraan verbonden ondcrwijzerswoning. Aauncnie» de 
heer Y. Kcutiu tc Woudrichcm, voor ƒ 10,700. 

Utrecht, 13 Juni: het doen van eenigc herstellingen cu 
vernieuwingen aan het militair logement; aannemer dc heer 
J. W. Tielcn voor ƒ 6990. 

Zwolle, 13 Juni: het vervangen der Visch poorten brug 
door een ijzeren draaibrug, in twee pcrceeleu. lc perecel 4 
inschrijvers: L . Krook tc Zwolle ƒ13292; H. Heuvels te 
Arnhem ƒ12965; A. W. Leasing tc Arnhem ƒ 12945; B. 
II, Trooster tc Zwolle ƒ12773. 2e perceel 7 inschrijvers: 
D. A. Schrctleu tc Legden f 10400; II. Heuvels te Arnhem 
ƒ10300; B. Huuzc tc Asscü ƒ9980; L. B. Enthoven en Co. 
tc 's Ilage ƒ 8857; Uzcrg. tie IJsscl tc Kampen ƒ8730 ; 
Uzerg. de Prins v. Oranje tc 's llagc ƒ8640; G. J . Wis-
pelweij & Co. tc Zwolle ƒ7170. Ann de laagste inschrijvers 
is door Burg. cn Wcth. het werk onmiddellijk gegund. 

Ilage, 1A> Juni: lo. het verrigten eeucr bezinkiug cu 
bestorting vnn drie der dammen; liggende Lij de nununcr-
palcn 8, 9 en 10 aan den Oudelaudschcn Zeedijk eu 2u. 
het maken van ecu nieuwen bestcendeu rijzcudam tusschen 
de dammen A cn B nau de noordzijde .van Stellendam. — 
Minste inschrijvers: voor n°. 1 de heer C. Hnrtog tc Slie-
drecht voor ƒ9695; voor n*. 2 de heer L. A. vnn Hanften 
te Slicdrccht voor ƒ21,550 

Advertentiën. 
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AANBESTEDING. 
D E BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 

DORDRECHT, brengen bij deze ter kennisso van dc 
belanghebbenden, dat op Maandag dev 20 Junij 
aanstaande, des middags ten twaalf ure, ten 
Knari huizo der Gemeente, zal plaats hebben de 
aanbesteding van : 

Het voor zooveel noodig U I T D I E P E N en 
verder op aangewezen D I E P T E N H O U -

t J , — . D E N der Havens en Havenmonden 
/.•» \ binnen de Gemeente Dordrecht, van 1 July 

\ 1808 tot en met 30 Junij 1871. 
bestek zal ter lezing liggen op de Secrc-

tarie,V!n het Bureau der Gemeentewerken, na 
djnjét) Junij a. s., tcrwijl.de aanwijzing in loco 
zalY^cdaan worden , op Zaturdag den 27 Junij 

iraanvolgcnde, des voormiddags ten IU uro. 
[estekken zijn ter Secretarie verkrijgbaar 

pling van 50 Cents, 
it, den 2 Junij -1868. 

{ ' ]$08 | S^! !n j e e s t e r en Wethouders van Dordrecht, 
a .1 Doijfë 'cretaris, 
P . VAN iu-N BRANDELER. 

Dc Burgemeester, 
DK RAAUT. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM, zullen op Maandag dn 
29 Junij 1808 iu het openbaar bij enkele insclirij 
ving in één perceel doen aanbesteden: 

1°. He t sloopen van de perceelen op de 
Oude Turf inarkt , gemerkt Buur t B. 
N ' •. 4 0 , 4 5 , 45" en 46 en die op de 
Grimncsscsluis, gemerkt Buur t B . M • •. 
40- , 41, 42 , 43 en 44. 

2°. He t sloopen van de steenen Wulf-
brug, genaamd de Grimnessesluis, en 
het optrekken van een nieuwen Be-
kleedingsmuur aan de Noordzijde 
der doorvaart. 

:r. H e t bouwen van een G E S T I C H T T O T 
V E R P L E G I N G V A N 100 K R A A M 
V R O U W E N , op de terreinen der ge 
sloopte Perceelen en aangrenzenden 
openbaren weg, met de levering van 
alle daartoe noodige Mater ia len. 
Exempla ren van het bestek zijn tegen 
betaling van fl,00 verkrijgbaar ge
steld ter Drukkeri j der Gemeente 
Amsterdam. 

Aan gegadigden zal toegang tot de te sloopen 
perceelen worden verleend gedurende twee weken 
op alle werkdagen van cn met Maandag den 15 
tot cn mei Zaturdag den 27 Junij n.s., tusschen 
10 en 12 ure des vóórmiddags, op vertoon van 
een toegangsbewijs op naam , verkrijgbaar aan den 
Timmcrtuiu der Gemeente. 

Het bestek en de teekeningen zullen gedurende 
dien tijd ter inzage worden nedergelegd in een 
der vertrekken van bedoelde perceelen. 

Inlichtingen zullen uitsluitend in loco worden 
verstrekt door den Heer Architect A. X. GODK-
E1ÏOI.I des Maandagè en Donderdags van elke 
week van 10 tot 12 ure des vóórmiddags. 

Amsterdam, den 5 Junij 1808. 

Burgemeester en Wethouders voomd., 
BERG, Wethouder, 

dc Secretaris 
C. E. VA1LLANT. 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag den 2 Juli 1808, des namid

dags ten 1 ure, zal ten kantore van den Heer 
B. G. VAN HEUST. Notaris te Wijk. bij Duur
stede, worden aanbesteed : 

He t bouwen van een Heerenhuis en 
bijgebouwen aldaar. 

Bestek en teekeningen zijn ter inzage ten kan
tore bovengenoemd, alwaar de bestekken ü f 1.00, 
als ook bij den Architect S. A. VAX LUNTEREN 
te Utrecht, op franco aanvrage verkrijgbaar zijn. 

Aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
Dingsdag .'10 Juni a. s., des voormiddags ten elf 
ure. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

De Ondergeteekenden bevelen zich aan lot het 
leveren van: 

Raamroeden, Dakramen, Dakroeven , 
Ballustraden, Ballusters, Vasen, Falbela's, 
Spi t sen , Vent i la tors , Venti lat ieroosters , 
Zinken go ten , Baden, Emmers en verder 
alle artikelen van bouwkundigen of huisselijkcn 
aai'd. Gewalst zink voor Verandah's steeds 
in voorraad. 

R O D E N H U I S A C O H i r . 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAX DE HEEREN 

I M . I t l i K l t l l O I F c n Z o n e n t o i S i c l n i . l i . 

Deze C E M E N T S O O R T , .lie blijkens getuig
schriften, waarvan bijdenondorgeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
evolgo bij de bewerking ook veel goedkooper, 

en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N D E R P O T . 

"'•""tJrtgégeven to Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C". te Amsterdam. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Haam-eu Deurkozijnen, Kapiteclen, 
Consolen. Vazen, Fonteinen , Grafteckencn , enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en C'alcium-preparaten tol restauratie van 
verweerden Hardsteen, cn/.. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 X 2 tot 48 x 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct.. Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1807, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen . enz. 

Engelsche vuurvaste mater ia len, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement. Knight, Bevan JtSlurze, 
Bonner-Hiïtto-Vcrciii, enz. 

Roman- en Farian-cement Francis & C». 
Adres: F ö L K E R S & C°. Rapenburg. Amsterdam. 

1IEKTWATEIÏ HiWAIt l lK-

(MIDDELBARE DRUKKING) 
van A H L X- P O E N 8 G E N te Dusseldorf, 

voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouwburgen , Beurzen en Bankgebouwen, Broei
kasten, enz. enz. met GARANTIE. 

C H A R L E S H l ï & B I E N F A I T . 
WESTERHAVEN, Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren Plannen en Begrootingen voor de 
Verwarming en Vent i leer ing van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

BECKER & BUDDING!! 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE, DEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN cn OPENBARE WERKEN. — 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. 

Voor Bouw- cn Werktuigkundigen. 
In alle Boekwinkels kan ingeteekend worden 

op den : 

Derden, weder veel vermeerderden Druk 

« f YADBP1 

EEN PRAKTISCH HANDBOEK 
bevattende, onder anderen, de dagelijks voor

komende Berekeningen, betreffende: Gewicht en 
Sterkte van Bouwstoffen, — IJzeren Balken, — 
Kolommen, — Houten en IJzeren Kappen, —• 
IJzeren Bruggen, — Stoomwerktuigen cn Loco-
motieven,— Waterwcrkluigeti en toestellen tot het 
opbrengen van Water, — Molens, — Pompen, — 
Spoorwegen, — Sloomïumlen , — Spinnerijen , —• 
Weverijen, — enz. 

Met gebruikmaking van de twaalfde Hoog-
luitscho uitgave op nieuw aanmerkelijk vermeer
derd eu omgewerkt door 

J . G . V A N G E N D T Jr . 
Met ongeveer 300 tusschen den tekst gedrukte 

Afbeeldingen, 200 Tafels en 100 uitgewerkte 
Voorbeelden. 

Compleet in zes Afleveringen, ieder van 
circa 96 pag. a 75 cents per Aflevering. 

Dc Eerste Aflevering is juist van de pers 
ekomen en bij alle Boekhandelaars ter inzage 

voorhanden , waar ook het uitvoerige Prospectus 
oralis 
TEN 
/«•«Vim. 

dis te verkrijgen i«, zoo mede bij de Uitgevers 
IN BRINK & DE VRIES, Warmoesstraat, Anf 

Boekdrukkerij van G . W. VAN DER WIEL. 

Derde jaargang. N°. 26. 

Vrnebijat preuld itdtren Zjtinlig bij 
I). » . THIEME te Arnhem. 

dij. fir 3 ma.if*n frjnrn f. p. /1.6!!. 

27 Juni 1868. 

Kei ibnueri litb itn m jnt|ii|. 
Mmlutiêi kulei / -.10 puftmn recti 

el ƒ-.15 int » |d el en 1°. 

WEEKBLAD voor AEOHITEOTEI, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 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 V. W . V A N G E N D T J G z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBUBGII, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. II. LEHMAN, U. LINSB, S. E. W. ROORDA VAN EÏSINGA, U. P. VOGEL. 

SAMENSTELLING VAN DEN JURY VOOR DE 
TENTOONSTELLING VAN NEDERLAXÜSCHK 

NIJVERHEID EN KUNST TE ARNHEM 

Bij de benoeming van dc jury voor de tcn-
loonstelling van Ncderlnudsche nijverheid en kunst, 
in het begin dér volgende maand te Arnhem te 
huilden, heeft men onzes inziens een weg ingesla
gen , die gcene navolging verdient. Dc Commis
sie had geineend aan dc inzenders het recht tc 
moeten geven, om de jury zelf te kiezen, cn moge 
dit denkbeeld op den eersten oogopslag al toe
lachen, zoo gclooven wij, dat de toepassing daar
van vele bezwaren doet kennen en het. zeer wis
selvallig is of op deze wijze cene goede jury kan 
«orden samengeroepen. Dc mogelijkheid is daar, 
maar moot meer aan toevallige omstandigheden 
dan wel aan de juiste beginselen van samenstel
ling toegeschreven worden. 

Gaan wij de zaak daaitoe onpartijdig na. De 
verschillende inzenders deden elk voor zich dc 
namen kennen van dc mannen, die zij gaarne in 
dc jury zouden zien cn deze stembiljetten wer
den den 8 , l c" Juni geopend. Toen de 454 bil
jetten geopend waren, bleek daaruit, dat de ge
dachten der Inzenders zeer verschillend waren 
omtrent de personen , aan wie zij het mandaat 
van lid van de jury wilden geven. Zijn wij wel in
gelicht, dan was het maximum der stemmen, die 
zich op één persoon vereenigden , twaalf cn had
den het mecrendcel der leden, die nu dc jury 
samenstellen, hij de eerste stemming slechts 2 a 4 
stemmen bekomen. 

De Commissie der tentoonstelling heelt uit al 
dc opgegeven namen een dubbeltal voor elk der 
afdcclingcii, nijverheid en kunst, gekozen en daai
toe voorzeker nagegaan welke mannen, naar hare 
zienswijze, in de jury moesten worden opge
nomen. Zij heeft daarbij zeer wijselijk dc can-
ilidatcn, die in dc commissie der tentoonstelling 
zitting hadden , niet in aanmerking genomen en 
wij juichen dit beginsel volgaarne toe. 

Men zal ons echter niet ten kwade duiden 
als wij volhouden, dat het door dc commissie uit 
<le verschillende cnudidaten gemaakte dubbeltal 
niet kan geacht worden het gevoelen van dc 
Meerderheid der inzenders uit tc drukken, want 
Je meeste namen, die op het dubbeltal voorkwa
men , waren slechts door een viertal en mis
schien door een nog minder getal stemgerech
tigden voorgedragen. De verkiezing van de jury 
door de inzenders is slechts denkbeeldig, daar 
de vrijheid der keuze evenmin aan banden zou 
gelegd zijn, als de dubbeltallen van candidate)! 
voor de jury al aanstonds door de commissie 
waren opgemaakt. De uitkomst heeft geleerd, dat 
aan dc gehcele voorafgaande stemming, of het 
maken van een gros van cnudidaten, niet dc min
ste waarde moet gehecht worden. 

Het groote bezwaar, dut wij tegen cene dusda
nige samenstelling van de jury hebben , is daarin 
gelegen, dat het formeeren daarvan niet aan stem

ming mag worden overgelaten. Al moge dit in 
theorie schoon klinken en de weinig nadenkende 
daarin een bewijs van onpartijdigheid zien, in 
werkelijkheid berust zulk eene samenstelling op 
onpractische gronden, daar de samenvoeging van 
verschillende erkend kundige personen als jury 
in vele gevallen gecne voldoende waarborgen 
geeft voor eene goede beoordeeling van het ge
heel. Wij hebben bij deze bespreking vooral het 
oog op dc afdccling nijverheid met haar tal van 
onderdeden en gclooven dut het getal dergenen, 
die alles naar waarde en met kennis van zaken 
kunnen beoordeelen, niet dan zeer klein i s , cn 
misschien dat er zulke personen niet gevonden 
worden. Om aan dit bezwaar tc gemoet te ko
men , wordt cene jury veelal in afdcclingcn ge
splitst en bij de splitsing van de jury in onder
deden op de meer speciale kennis van dc leden 
acht gegeven. Wordt nu eene jury door cene 
commissie, na voorafgaande saiscnsprcking cn 
aanbeveling van Candida ten benoemd , dan kan 
gelet worden op de specialiteiten, die daarbij 
vertegenwoordigd moeten en niet ontbeeld kun
nen worden, en als de commissie zich goed ver
staat cn zich in de aanneming der benoeming 
door de gekozenen mag verheugen, zal dc jury 
een beter geheel vormen dan bij keuze door de 
inzenders op de te Arnhem gevolgde wijze het 
geval kan zijn. Het ligt volstrekt niet iu onze 
bedoeling een woord van afkeuring te zeggen 
over dc mannen , die voor de inoeiclijke taak van 
beoordecling der tentoonstelling te Arnhem ge
roepen zijn ; wij hebben niets hoegenaamd tegen 
de personen, en de namen van allen kunnen met 
eere genoemd worden. Het is alleen het begin
sel der samenstelling, dat wij bestrijden en gc
looven dat dc jury zelve bij de formeeriiig barer 
afdeelingen op vele mocidijkheden zal stuiten en 
het met ons zal beamen, dat reeds bij de be
noeming op eene splitsing in onderdeden moest 
gelet worden. 

Wij voor ons achten de benoeming van de 
jury door de commissie der tentoonstelling en 
met aanduiding van don werkkring voor dc 
verschillende leden hel meest aanbevelenswaar
dig. Mocht men verlangen bet geioelen van dc 
inzenders te raadplegen, dan konden dc ver
schillende afdeelingen van de jury omschreven , 
voor elk dezer ecu dubbeltal opgemaakt en 
de keuze daaruit aan de inzenders overgelaten 
worden. 

Wij hopen dat het voorbeeld , te Arnhem ge
geven , geen navolging moge vinden , daar wij 
ons verzekerd houden dit tol gcene goede uit
komsten kan leiden. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Onlangs stortte in de High-street to Shef
field, tegenover het postkantoor, ecu zworen schoor

steen in. In zijn val werd één man gedood eu 
eenigc anderen zwaar gewond. De instorting 
had plotseling plaats, zonder dat de schoorsteen 
vooraf teekenen van scheuren of zetting had gegeven. 
Deze schoorsteen bevatte rookleidingen van drie 
«Henhuizen , die 27 jaar geleden gebouwd zijn. 
Bij onderzoek is gebleken, dat de schoorsteen 
een zeer klein draagvlak had cn dat hij twee 
afgescheiden deden bevatte, waarvan het cene 
kanaal 24 duim wijd was: het muurwerk was 
O duim dik en belde 15 duim naar de straat
zijde over. Het muurwerk van het andere ka
naal was 8 duim dik , binnenwerks 10 duim wijd 
en had eene helling naar de straatzijde van 8 duim. 

— Onlangs had er een feest in het stadje Po-
legate plaats, om de voltooiing tc vieren der eerste 
rij huizen, die op het landgoed van M'. Owen 
Fuller Meyrick zijn aangelegd in de nabijheid 
vau het spoorwegstation. Dit landgoed heeft eene 
oppervlakte van 90 roeden, geheel geschikt om be
bouwd tc worden, zoo door zijne ligging hij 
het spoorwegstation als door de nabijheid der 
waterwerken van Hastings en Eastbourne, en het 
is zeer waarschijnlijk, dat het goed spoedig met 
villa's en burgerwoningen zal bebouwd zijn, aan
gezien de eigenaar reeds voor onderscheidene 
dcclen koopers heeft gevonden. Men heeft ook 
reeds wegen aangelegd, en verscheidene hoornen 
cn planten, benevens dc nabijheid van wator ma
ken dit goed tot eene bewoonbare plaats. Ook 
is reeds een terrein voor eene nieuw tc bouwen 
kerk gekozen. 

— Het zonderlinge geval, dat eene groote 
stad nu nog door olie verlicht wordt, heeft tc 
Cambridge plaats. Er was aldaar cenigen tijd 
geleden eene nieuwe vereeniging tot exploi
tatie van lichtgas opgericht, die gecontracteerd 
had binnen den tijd van I) jaren de publieke 
wegen der stad te verlichten. Na verloop van 
«enigen tijd stelde de vereeniging vruchtcloozc po
gingen in bet werk, om deze overeenkomst at te 
koopeu en deed dc werkzaamheden eene maand 
lang staken. Daar het nu onmogelijk was ge
worden de werken op den 12<1™ Juni gereed te 
hebben, den tijd waarop hel contract verloopen 
is, zoo heeft men de stad geheel met olielampen 
moeten verlichten, om voor het oogenblik iu de 
behoeften te voorzien. 

— Op den 23 der vorige maand stierf M' . Prit-
cbette van Vork, die waarschijnlijk een der oud
ste bouwkundigen van Engeland was, daar hij 
den ouderdom vnu 80 jaren bereikte en volgens 
zijne eigene verklaring 55 jaar voor zich zelf 
als architect is werkzaam geweest. Hij werd 
den 14'lra October 1788 te St.-Pcter bij Pom-
broke geboren, werkte eerst onder M'. Mcdland 
van Southwark en was hierna twee jaren werkzaam 
bij M ' . Alexander, die op dat oogenblik architect 
van verscheidene openbare werken was. Hij was 
vervolgens in Barack-officc cenigen tijd werk
zaam en begon zijn eigen praktijk te Londen iu 
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1812. Na twee of drie werken uitgevoerd te 
hebben, ging hij te York in 1813 eene compagnie
schap aau met M r . Watson, opvolger van Car, 
dc architect van Yorkshire. Hij zette te York 
zijne praktijk voort tot eenige maanden voor zijn 
dood, die zooals gezegd is, den 23»teuj. I. plaats had. 

— Tc Londen heeft men tot hiertoe geen al
gemeen gebruik gemaakt van zelfwerkende rij-
rijtuigen. Te Parijs is volgens dc Pall-Mall-Ga-
zette, dc velocipede eene grootte mededinger van 
het paard geworden. Een vclocipedist (een woord 
dat noodzakelijk uitgevonden moest worden) reed 
op een schoonen dag de Champs Elysées i n , 
gezeten in eene sAmericainc", die door twee ve
locipedes getrokken word, waarin zich tweejockies 
bevonden. De heer De Visin, een stout ruiter, die 
voor eenigo weken in het Bois de Boulogne reed, 
zonder zijn paard tc besturen, heeft met prins 
Achille Murat eene weddenschap aangegaan om 
tegen hem te rijden, cn wel in eene velocipede, 
terwijl de prins te paard zal zijn gezeten. De beer 
De Visin heeft voor eenige weken een reisje onder
nomen van Angers naar Parijs in de velocipede, 
en zou er in geslaagd zijn, indien het rijtuig le 
Tours niet gebroken ware. Hij had toen reeds 
een afstand van ongeveer 54 mijlen afgelegd. 

— Er is spraak van de oprichting tc Parijs 
eener groote zeebad-inrichting, welke door mid
del van buizen van zeewater uit het Kanaal zon 
worden voorzien. De stuwing van het water 
(over eene uitgestrektheid van ruim 140 kilome
ters) zou geschieden door middel van twee stoom
werktuigen , het eene aan het strand, het andere 
te halverwege van het trajekt geplaatst. Het 
plan bestaat om dit zeewater, evenals het water 
uit de Seine, tevens naar de huizen der ingeze
tenen tc leiden. Als ontwerper van dat plan 
wordt dr. Bolhntuit, directeur eener hydrothe-
rapcutische inrichting te Parijs, genoemd. 

— De heer Ilathan, konsul van Engeland te 
Calais, heeft aan de Regcering zijn advies inge
diend over liet dikwijls vermelde Franschc ont
werp tot den bouw van cenc brug tusschen Dove.' 
en Calais. Hij spreekt met veel achting van dat 
plan, doch maakt geen gewag van de tunnel, 
die door Engelsche ingenieurs is aanbevolen, 
maar beveelt desniettemin zeer dringend eene ver
wijding van den havenmond te Calais aan, op
dat de thans in gebruik zijnde kleine poststoom-
booten door grootere kunnen vervangen worden. 
De mogelijkheid ontstaat dan om, zelfs bij slecht 
weder, de overvaart in 1 u. 10 a 20 m. tcdocn, 
en bij doeltreffende bespoediging van den spoorweg
dienst de reis van Londen naar Parijs in 8'/j 
uur af te leggen. 

— De Wcener bladen berichten het overlijden 
van professor Von Siccardsburg op den 11 Juni, 
I. 1. te Weidling bij Weenen. Hij heeft zijnen 
vriend Eduard van der N i i l l , aan wien hij ten 
nauwste verbonden was, slechts eenige weken 
overleefd cn hij heeft evenmin als Van der Nüll 
de voltooiing van hun gemeenschappelijk werk, 
namelijk het nieuwe operagebouw, kunnen aan
schouwen. 

— Het laboratorium van het koninklijk arse
naal te Ludwigsburg in Wurtemberg is den 17 , , , n 

dezer afgebrand. 

— In de vestibule van den nieuwen schouw
burg te Leipzig zijn den 12J™ Juni de afge
werkte busten geplaatst van 15 dichters, zoowel 
van ouderen als van nieuweren tijd, die door 
Herman Knaur zijn vervaardigd. 

— Tc Berlijn is een der bcgaafdsten onder de 
jongere architecten, Bernhard Kolsckcr, overle
den, wiens dood door zijne kunstgenootcn dicji 
wordt betreurd. Bij den bouw van het nieuwe 
stadhuis was hem dc leiding van het artistique 
gedeelte der uitvoering opgedragen; buitendien 
was hij leeruur aan dc bouwacademie en met 
verschillende particuliere werken belast. 

— Het laboratorium van bet arsenaal te Bu
charest is den 20"™ in dc lucht gevlogen. Acht 
menschen zijn daarbij gedood en dertig gekwetst. 

— Het zuiveren van de reedc van Sebastopol, 
door het wegnemen van de daar gezonken sche
pen , duurt steeds voort cn zal waarschijnlijk te
gen het einde van het jaar 1809 afgeloopen zijn. 
Den 20 Mei j l . werd dc kiel van het in dc tweede 
linie gezonken schip Sjwiaslostoui omhoog gebracht 
en naar dc Nikoloi-batterij gebocgseerd. In deze 
linie liggen thans brokken van de schepen Tschesme, 
Maria en Rostistaw, die zich onder de waterlijn 
bevinden en nog in den loop van dezen zomer 

weggeruimd zullen worden. Dan is nog slechts 
het voornaamste werk verricht. daar de schepen, 
die in de eerste linie zijn gezonken, zoo diep 
liggen, dat zij der scheepvaart niet hinderlijk zijn. 

— In dc maand Januari van dit jaar zijn van 
de Vcrccnigde Staten uitgevoerd 2,004 naaimachi
nes; men moet dit opvatten als een buitenge
woon hoog cijfer, dat is teweeggebracht door het 
toevallig tc gelijk binnenkomen van groote aan
vragen, want uit bovengenoemd cijfer zou men 
tot een jaarlijkschcn uitvoer van 30.000 machines 
komen, welk getal dc behoefte der overige wereld-
deelcn schijnt te overtreffen, wanneer men in 
aanmerking neemt, dat zich daar ook een groot 
getal fabrieken van naaimachines bevinden. 

— In Engeland is octrooi gevraagd voor eene 
nieuwe wijze van gemeenschap tusschen de rei
zigers , den conducteur cn den machinist van een 
in gang zijnden trein. Onder den vloer van eiken 
wagen wordt eene metalen spreekbuis geplaatst; 
deze buizen worden tusschen de wagens door 
caoutchouc-pijpen verbonden cn alzoo zou cenc ge
regelde communicatie ontstaan tusschen den con
ducteur , die achter op den trein is cu den ma
chinist, of wel tusschen dc twee uiteinden van 
den trein, die beiden van een alarmsein voor
zien zijn. In iedere afdeeling zou zich het uit
einde eener buis bevinden, waardoor de reizigers 
zoowel den machinist als deu conducteur onmid
dellijk kunnen toespreken. 

Het uiteinde der huizen in iedere afdeeling 
wordt gesloten door eene soort van kurk, die 
verzegeld is , welk zegel door den reiziger moet 
verbroken worden, om dc buis te kunnen ge
bruiken. Na het zegel dus te hebben vernietigd, 
trekt men aan de buis totdat de gemeenschap 
hersteld is, deelt het nummer mede van het rij
tuig, waarin men gezeten is cn plaatst de buis 
weder in den oorspionkclijkon stand. Ingeval van 
storing heeft men het voordeel, dat het verbro
ken zegel de afdeeling toch aanwijst, waaruit het 
sein is gekomen. 

Dc uitvinder, Steven Ilolncss te Londen, stelt 
zich van deze inrichting veel voor. 

(Annates du Génie civil.) 

B I N N E N L A N D . 

Amsterdam. Den 10 dezer had de algemeene 
vergadering van aandeelhebbers in de maatschap
pij tot exploitatie van Staatsspoorwegen in het 
Odcon alhier plaats, waarin de voorstellen der 
commissie, benoemd in de vergadering van 19 
November 1807 zouden worden behandeld en be
slist. Het voorzitterschap werd waargenomen door 
den heer F. van Heukelom, voorzitter van den 
raad van bestuur en toezicht, die , na dc opening 
der vergadering, eene verklaring van de leden 
der directie voorlas, waarbij zij hunne betrekking 
ter beschikking stelden van dc algemcene verga
dering, terwijl hij tevens kennis gaf, dat ook dc 
raad van bestuur en to..zicht besloten had, zijn 
mandaat neder te leggen, zoodra de nieuwe orde 
van zaken in het leveu zou zijn geroepen en door 
Regeering cn wetgevende macht bekrachtigd zou 
wezen. 

Door den heer rijkscommissaris, Jhr. van Pan-
huys, werd verklaard, dat dc liccgering, na kennis 
genomen te hebben van de overeenkomst tusschen 
de afgetreden Regcering cn de commissie getroffen, 
bereid was die over tc nemen cn ter bekrachti
ging ' voor tc dragen aan dc wetgevende macht. 

Alsnu kwamen achtereenvolgens de verschil
lende voorstellen der commissie in behandeling, 
die alle met groote meerderheid van stemmen 
werden aangenomen. Dientengevolge werden de 
statuten, gewijzigd cn voor de nieuwe regeling 
commissarissen benoemd, ten einde den raad van 
bestuur cn toezicht tc vervangen, zoodra de ge
wijzigde statuten in werking zullen zijn getreden. 
Tot commissarissen werden benoemd de heeren II. 
A. van de Wall Bake, de Brouwer van Hogen-
dorp, E. Brugman, Jhr. II. C. Dubois, Jh. Mr. 
F. J. J. van Eysinga, B. A. Fokker Hartink, 
C. A. van Hemcrt, M. dc llirsch, II. Luden, 
T. J. Stieltjes, Jhr. C. M. Storm van 's Graven-
sandc, Mr. C. J. A. den Tex, Viller* de Pitéen 
A. L. Wurfbain. Zoodra deze commissarissen in 
functiën zullen zijn getreden, /.uilen zij aan de 
vergadering eene voordracht doen ter benoeming 
van den nieuwen directeur-generaal, bestemd om, 
overeenkomstig de gewijzigde statuten, aan het 
hoofd der maatschappij tc staan, liet laatste voor
stel der commissie was, dat haar ontslag werd 
verleend. De voorzitter achtte dit echter niet 
wenscheljjk, en op diens aanvraag dcor de ver

gadering ondersteund , verklaarde de commissie 
voorloopig nog aan te willen blgven, totdat 
hare voorstellen in uitvoering zouden zijn geko. 
men, ofschoon zij wenschte tc constatceren, d a l 

haar mandaat was afgeloopen. 
Als vervolg op dit bericht oiitlcencn wij aan 

bet Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage 
dat bij den Raad van State een wetsontwerp aan' 
hangig is tot bekrachtiging van de tusschen de 
Regcering en dc exploitatie-maatschappij der staats-
spoorwegen gesloten regeling tot instandhouding 
dier maatschappij en blijkens dc mededeeling 
gedaan door den heer van Panhuijs in de onlangs 
gehouden vergadering van deelhebbers in genoem-
dc maatschappij, de ministers Fock en Van Bosse 
zich volkomen vereenigd hebben met hetgeen de 
ministers Schimmelpenninck en Heemskerk met de 
commissie uit de aandeelhouders voorloopig waren 
overeengekomen om de exploitatie-maatschappij 
te redden. 

— Het tweede stuk van het zestiende deel der 
Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, is inliet 
licht verschenen. Wij vinden daarin onder meer 
anderen een artikel over het leven en de wer
ken van wijlen Hendrik Springer, architect te 
Amsterdam, door den heer J. H. Leliman en 
voorts, behalve berichten, mededeelingen en ver
talingen van enkele belangrijke stukken, onder 
anderen oorspronkelijke artikels over het Neder-
landsch Israëlietisch Gesticht voor krankzinnigen 
te Amsterdam, het Ziekenhuis te Hoorn en het 
rapport der afdeeling Amsterdam over de uit
breiding dier stad. 

— Wij vestigen dc aandacht der bouwkundigen 
op de advertentie van het bestuur der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst, waarbijdeinzenders 
van antwoorden op dc prijsvraag van het raad
huis en bet spoorwegstation, onder de daarbij 
vermelde spreuken, worden uitgenoodigd, zich 
bekend te maken cn te verklaren of zij genegen 
zijn de. aangeboden premiën, tegen den afstand 
hunner teekeningen, aan te nemen. 

Men zal zich herinneren, dat op de vierde prijs
vraag, waarbij de geschiedenis dei bouwkunst 
in ons land gevraagd werd, geen antwoord is 
ingekomen. 

Wat de tweede vraag: uEen monument voor 
Hendrik de Keijzer en Jacob van Campen" aan
gaat, heelt dc Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, op voordracht der commissie van be
oordeeling, aan den heer R. Bisschop, tc Rotterdam, 
den prijs van /'250 met het getuigschrift der Maat
schappij toegekend, wegens zijn antwoord, inge
zonden onder het motto: Dcpuis ces jours j'ai 
aimc ces génics. Dit ontwerp werd door de be
oordeelaars met eenparige stemmen de bekro
ning waardig gekeurd cn deze onderscheiding kan 
voorzeker te meer eervol worden genoemd we
gens den jeugdigen leeftijd van den bekroonde. 

Groningen. Door de firma Becker & Bud-
dingh te Arnhem is op de dezer dagen alhier ge
houden tentoonstelling een prijs behaald voor de 
door haar ingezonden bascule, van verbeterde 
constructie, voor het wegen van levend vee. 

Zwol le . Den 20"''» dezer is de verceniging 
van de Staats- en Ccntraal-spoorwegcn in het 
nieuwe stationsgebouw, tot groot gerief van het 
publiek, tot stand gekomen. 

De aankomende treinen van den Centraal-spoor-
weg worden bij het begin van het stationsplein 
door eene locomotief van de Exploitatie-maat
schappij vóór het station gebracht en als het 
ware binnengeloodst. 

Deze wijze van binnenbrengen der treinen 
vercischt altijd eenig oponthoud, daar de trein 
moet stoppen, waarna de locomotief wordt af
gehaakt cn zich verwijdert; hierop komt de loods-
locomotief aanrijden en, na aangehaakt te zijn, 
vervolgt de trein zijnen weg. 

Daar de vertrekkende treinen van den Centraal-
spoorweg door de locomotieven dier Maatschappij 
ook van het. stationsplein worden afgeleid, be
grijpen wij niet waarom zulks ook niet bij het 
opkomen van het stationsplein kan geschieden, 
daar men nu hier nog ongelukkiger regeling 
heeft als tc Maastricht, alwaar de aankomende 
treinen der Exploitatie-Maatschappij door eenen 
loods-machinist het stationsplein worden binnen
geleid. 

— Men verneemt alhier dat de minister van 
biiinenlandsche zaken aan hut gemeentebestuur 
heeft te kennen gegeven, dat in het plan tot 
verbetering van den Zwolschen waterweg naar 
zee ook zul worden opgenomen de verbreeding 

der spoorwegbrug over de Willemsvaart tot eene 
doorvaartwijdte van 12 el, doch zulks eerst zal 
geschieden als de overige werken genoegzaam 
voltooid zijn. 

Nijmegen. Zoowel vanwege den gemeente
raad , als door den heer Stieltjes, worden alle po
gingen in het werk gesteld om de vestingwerken 
alhier te doen sloopen. 

Wij hopen dat deze stappen er toe zullen bij
dragen, om deze gemeente spoedig van de hin
derpalen voor hare uitbreiding te verlossen. 

Bergen-op-Zoom. Men vleit zich, dat de 
slechting van de vesting weldra een begin zal 
nemen, daar de moeielijkheden, die zich tusschen 
de Regeering en het Gemeentebestuur over het 
wegnemen van de cuncttc cn het vullen der ves
tinggracht hadden opgedaan, uit den weg ge
ruimd zijn. 

Venlo. Het inaken van een tweeden uitgang 
door de vestingwerken en wel ter hoogte van de 
Geldersche Poort zal in de volgende maand wor
den uitbesteed. 

Bath. Het groote werk in dc Oosterschelde 
nabij Bath, het plaatsen van een dam door die 
rivier, welke de provincie Noord-Brabant met Zee
land vereenigt cn laatstgenoemde provincie met 
het vasteland verbindt, is voltooid. De spoorbaan, 
welke Zuid-Beveland, en daarna ook Walcheren, 
met het groote spoorwegnet van Europa zal ver
binden, is gelegd; de wachters- en andere wo
ningen en gebouwen zijn opgetrokken; in één woord, 
het geheele werk is opgenomen cn in orde be
vonden. 

De werkzaamheden, met bekwaamheid cn over
leg begonnen cn bestuurd, ijverig cn krachtig 
doorgezet, zijn in weinige maanden tijds. ondanks 
alle ongunstige voorspellingen en moeielijkheden 
ten einde gebracht inet cenc activiteit en bekwaam
heid, die den ingenieur cn aannemers tot eer 
verstrekken. Geen enkel oogenblik is de orde 
gestoord of onrust vernomen, ten gevolge van 
de goede zorgen, die te dezen aanzien genomen 
waren. 

Arnhem. Dc minister van binnenlandsche 
zaken heeft het cere-voorzitterschap van de com
missie voor de tentoonstelling aangenomen en 
toegezegd, zoo het hem mogelijk is, bij de ope
ning op 5 Juli tegenwoordig te zijn. (Amh. C.J 

— Wij hebben reeds eenmaal gewezen op de 
belangrijke uitgave van den heer Lacroix tc Pa
rijs, die onder den titel van Études sur l'expo-
sition de 1807 het licht ziet cn herhalen de 
aanbeveling, om met dit werk kennis tc maken. 
De prijs van het geheele werk, zijnde 8 deelcn 
en een atlas van 300 platen, is voor het buiten
land 120 franken, terwijl ook ieder der 40 afle
veringen, waarin het geheel gesplitst is. voor 
den prijs van 5 franken te bekomen is. 

— In het tcntoonstellings gebouw van Nijver
heid en Kunst alhier zijn alle handen druk aan 
het werk om, vóór de opening die op 5 Juli 
a. s. is bepaald, alles in gereedheid te brengen. 

De vele inzendingen hebben het bouwen van 
een anexgebouw, of dwarsvleugel van het hoofd
gebouw, noodzakelijk gemaakt en met genoegen 
kunnen wij tevens vermelden, dnt ook voor de 
afdeeling van het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs cenc grootere ruimte is verkregen van 
ruim 200 vierkante ellen, voornamelijk bestemd 
voor modellen cn direct verbonden aan de voor 
deze afdeeling bestemde ruimte in het hoofdge
bouw, die eene lengte vau ongeveer 05 en eene 
breedte van 5 ellen heeft. Deze ruimte is over 
de lengte in 12 afdeelingen, door dwarsschotten 
met passages, gescheiden en is hoofdzakelijk be
stemd voor de teekeningen met bijbehoorendo 
modellen. 

De onderafdeelingcn zijn naar de voornaamste 
inzendingen betiteld als: 

Mineurs en sappeurs 
Staats-spoorwcgcn. 
Droogmaking Zuiderzee. 
Overijsselschc Kanalen. 
Rotterdam naar de Noordzee. 
Haarlemmermeer. 
Gebouw der Volksvertegenwoordiging. 
Rijkstelegraaf. 
Amsterdam naar de Noordzee. 
Artillerie constructie 
Verbetering der hoofdrivieren. 
en Kanaal naar het Nieuvve-Dicp. 

De gezamenlijke inzendingen ten getale van 44 
beslaan aan teekeningen en kaarten ongeveer 525 
vierk. el, waarvan de helft van den aanleg van 
Staatsspoorwegen en ongeveer 160 vierk. el aan 

modellen, zoodat voorshands wel kan gezegd wor
den , dat het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
geslaagd is in zijne onderneming en wij hopen 
alzoo dat menig vreemdeling hier den Nederland-
schen Ingenieur op den regten prijs zal leeren 
stellen. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan de Redactie. 

Als de berichten, die uit de hoofdstad van Gel
derland tot mij kwamen, juist zijn, dan belooft 
de in uwe süid te houden tentoonstelling van 
nijverheid cu kunst bijzonder luisterrijk te zullen 
zijn, en is er geen twijfel of zij zal, vooral wat 
de nijverheid betreft, aan haar doel beantwoor
den. Het mag een gunstig teeken des tijds ge
noemd worden, dat de afdeeling Arnhem der Maat
schappij van nijverheid, ook aan de kunst heeft 
gedacht, en alhoewel deze afdeeling als van zelve 
zich in den regel achteraan geplaatst ziet, waar 
de nijverheid als het hoofddoel der tentoonstelling 
op den voorgrond treedt, hoorden wij, dat de voort
brengsels der bouw- en schilderkunsten, benevens 
de ingenieursontwerpen van waterbouwkundigen 
aard en dc brug- en spoorwegconstructie zich 
niet hebben doen wachten. 

Het plan van het Koninklijk Instituut van In
genieurs, om zijn 20jarig bestaan te Arnhem met 
eene tentoonstelling van teekeningen te gaan vie
ren , was even eigenaardig als toepasselijk gedacht. 
Wij lazen op de lijsten der inzenders dan ook 
met groot genoegen dit Instituut vermeld en twij
felen niet, of zijne leden zullen veel wetenswaar
digs hebben ingezonden. 

Met niet minder genoegen maakte uw blad ons 
bekend, dat de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst zich met eenige van hare bekroonde 
ontwerpen op de Expositie heeft vertegenwoordigd, 
terwijl wij op dc lijst als de enkele Inzenders-ar
chitecten dc heeren Gosschalk cn Leliman aantref
fen. Er zullen dus bouwkundige en ingenieurs-
ontwerpen zijn, die tot do afdeeling kunst be
hooren en door de Jury over deze benoemd, moe
ten worden beoordeeld. Uw blad van 20 Juni II. 
vermeldt de Juryleden der beide afdeelingen van 
nijverheid cn kunst. De saamstelling of Hevel
de alloop der benoeming dezer Jury, door de 
inzenders gekozen, komt ons voor allerzonderlingst 
voor beide afdeelingen te zijn uitgevallen. Wat 
heeft plaats gehad? 

In dc afdeeling Nijverheid zijn drie leden be
noemd, die in dc afdeeling kunst zeer bepaaldelijk 
tehuis behooren. Wij bedoelen de heeren Camp, 
architect des konings, cn dc beide ingenieurs van 
den Waterstaat, Jhr. Ortt van Schonauwen cn J. 
Waldorp. 

Opmerkelijk is het, dat in de afdeeling kunst 
vijf kunstschilders zijn benoemd, en deze dc be
kroningen zullen hebben toe te wijzen aan de bouw-
bccld- en ingenieurswerken, die op de tentoon
stelling, zooals wij vernemen, in veel aanzienlij
ker getal aanwezig zijn, dan dc schilderijen. 

Ware het nog mogelijk een vijftal vertegen
woordigers der bouw-beeld- en ingenieurskunsten 
in dc Jury van kunstschilders te doen zitting ne
men , dan zou aan een groot bezwaar, dat van 
vele geacht.' zijden tot ons kwam, aanmerkelijk 
zijn te gemoet gekomen. Zooals dc Jury over 
kunst nu is, kan zij alleen bevoegd worden ge
acht uitspraak tc doen over dc schilderijen. 

Wij brengen dit verzoek ter kennis van u ,cn 
twijfelen niet. of' het bestuur over de tentoonstel
ling, en vooral dc heeren commissarissen over 
de afdeeling kunst, zullen al het mogelijke doen, 
om dit verzuim te herstellen , zoodra zij van dit 
schrijven kennis hebben genomen. Onder beleefde 
dankbetuiging voor dc opneming dezer regelen , 
hebben wij de eer tc zijn 

Uw.Ed.Dv. 
V. D. 

Aankondigingen. 
Maandag, -1» J u n i . 

' • l l a g e . ten I I ' ' ; ure, aan het provinciaal bestuur: het 
onderhouden vnn: lo. dc Rijks rivier- en oevervverken, ge
legen in dc rivieren de Nieuwe Maas, het Scheer, den 
Ilnrtcl eu het Spui ; cn 2o. dc Rijks ocvcrwcrkcn, liggende 
ter wederzijden van de Havens te Hellevoctsluis cn van de 
heido Hoornscho Hoofden nnn den Ouden Hoornschen Zeedijk; 
heide in dc provincie Zuid-holland, ingaande l Juli 1808 en 
eindigende 30 Juui 1861!. 

Dordrecht , ten 12 ure, teu raadhuize: Het voor zoo
veel noodig uitdiepen cn verder op aaugewezeu diepten hou
den der havens eu havenmondcu binnen de gemeente Dor
drecht, van 1 Juli 1868 tot on met 30 Juui 1871. 

Amsterdam, ten raadhuize: lo. Het sloopen van de 
perceelen op dc Oude Turfmarkt, gemerkt Buurt B , Nos. 
40, 45, 45« en 46, cn die op de Grimncsscssluis, gemerkt 
Buurt II. Nos. 40a, 41, 42, 43 cn 44: 2o. Het sloopen vau 
dc steenen Wulfbrng, genaamd dc Grimnessesluis, eu bet 
optrekken van een nieuwen beklecdiugsmutir aau de Noord
zijde der doorvaart: 3o. Het bouwen van ccn gesticht tot 
verpleging van 100 kraamvrouwen, op de terreinen der ge-
gesloopte perceelen en nangrenzenden openbaren weg. 

Dingsdag, 30 Juni. 
Assen, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: het ma

ken, leveren en stellen vau meubelen en leidingen in de 
Rijks Hoogere Burgerschool aldaar. 

Woensdag, 1 Juli, 
Helft , ten 1 ure, op het raadhuis: De veruienwingeu, 

herstellingen en het onderhoud der werken langs de Haag-
en Zuidvtict, voor den tijd van ongeveer vijfjaren. 

Donderdag, 2 Juli. 
's Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

aken: liet mnken cu stellen van den metalen bovenbouw 
voor dc brug over de Maas bij Crevecocur. 

'sllage, ten 12 ure, aan het miuistcric van binnenl. za
ken: Het maken van gebouwen eu eenige verdere werken op 
het station 's Hertogen bosch. 

Oudewetering, ten 12 ure, in het raadhuis: lo.hctma-
ken vnn eenen Grindweg, van de stad Liijdcn halvering 
den Zijlweg af door de gemeenten Lcijdcrdorn en Alkemndc 
tot liet kanaal van deu Haarlemmermcerpohïcr, lang onge
veer 14000 ellen_; 2o. het in dezen weg bouwen van brug
gen, heulen, duikers, scheriugen, leuningen, scbamppalen, 
enz. cnz. 
_ l l e i r t , ten 12 ure, op het bureau der directie der nr-

tillcric stapel- en constructie-magazijnen: De levering van 
constructie-hout, ten behoeve van voorschreven magazijnen. 

Wijk »U Duurstede, ten 1 ure, ten kantore van den 
heer B. G. van Heyst: het bouwen vau eeu heerenhuis eu 
bijgebouwen aldaar. 

Haarlem, ten 2V, ure, aan het provimiaal bestuur: 
dc aanleg eener telegraafgeleiding van Purmcrendc naar 
dc Rijp. 

Vrijdag, 3 Juli. 
Arnhem, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: liet 

herstellen van 's lands rijswerken op den Boven-Rhijn, liet 
Pauncrdcnschc kanaal, den Nedcr-Rhijn, dc I.ek, dc Waal 
en de Maas, in zes perceelen, behoorende tot het onderhoud 
der rivieren in Gelderland. 

Zwolle, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: het 
herstellen van bet IJjnpad langs den linker IJsselocver, 
tusschen dc pcilpnlcn l i n . 101 cn n°. 116, provincie Overijssel. 

' B l l n g c , teu 12 ure: aan het ministerie van Binnenl. 
Zaken: lo. het herstellen en verbeteren der telegraaflijnen 
langs den Hollandschcn IJzeren spoor.veg tusschen Amster
dam cn Rotterdam; 2o. het herstellen cn verbeteren der 
lïijkstclcgraatlijnen langs den Rhrjn-Spoorwcg tussclicn Arn
hem en de Pruissische greus bij Babberich; alsmede langs 
den Staatsspoorweg nuschen Arnhem cn Zwolle, Zutphen 
en de Glnnerbrug cu tusschen Almelo eu Hengelo. 

Zwolle, ten 12 lire, aan het provinciaal bestuur: Het 
teren vun dc kunstwerken, behoorende tot de Dcdcmsvaart 
eu hare zijtakken, in twee perceelen. 

Haandag, 6 Juli. 
'a Hage, ten 11'/, ure, aau het provinciaal bestuur: 

liet afsluiten van bet Houweningswater en van de Hoogkil, 
met dc uitvoering van eenige werken iu verband daarmede, 
onder de gemeente Sliedrceht, bohoórende tot dc werken der 
Mcrwcde eu Killeu in de provincie Zuid-Holland. 

Amsterdam , ten 12 ure, on het raadhuis: lo. het bou
wen̂  eener opcubarc burgerschool met lokaal voor de gym-
unstick en eene onderwijzerswoning; 2o. het maken en 
stellen van een ijzeren dubbele bascule cu het leveren cu 
stellen vau ijzeren britglcggcrs, jukken en leuningen voor 
de nieuwe basculcbrug nV250. 

Haarlem, teu 3 ure, iu het loknal van Staats: lo. het 
onderhoud vau dc gebouwen, bruggen enz. van den Haar-
lemiiicrinccrpohler, iu 7 perceelen; 2o. het vervangen van 
dc houten rolhrug over de Ringvaart van den polder bij 
Lcijmuidcn, door eene nieuwe houten bnig met ijzeren draai-
jend gedeelte. 

Vrijdag, 10 Juli. 
Arnhem, ten 12 ure, ann het provinciaal bestuur: het 

doen van outgraviugen eu verdere werken, tot opruiming 
van den Grocuendnnlschcn kop, aau deu regter Wualoevcr 
onder Bcmmcl. 

Arnhem, ten 12 ure, aan het jirovinciaal bestuur: het 
aanleggen van Twee Dwarskribben aau den linker "Waakle
ver, tusschen dc peil ra uien V eu VI aan dc Kckcrdomschcn 
Waard, behoorende tot dc verbetering van de Waal in Gel-
dcrlnud. 

Donderdag, 16 Juli. 
Terhejdcn, ten 11 ure, in het raadhuis: bet makeu 

eener houten bcschocijiug voor los- en ladingjilaats laugs de 
rivier de Mark, ouder de gemeente Tcrlieyucu. 

Donderdag, 23 Juli. 
Hontcnissc, teu 11 ure, in het gemeentehuis: Het 

verbeteren cn begrinden van wegen in die gemeente over 
eene lengte van 5026 cl. 

Afloop van aanbestedingen. 
Haarlem, 19 Juni: lo. bet verrichten van eeuige bag-

gerwerken iu het Zilider-Spaarnc; minste inschrijver de heer 
W. van den Berg, voor ƒ2385; 2o. het herstellen van bui
tengewone stormschade aan de bestaande cn liet aanleggen 
van nieuwe rijzcuhoofdcii op liet noorderstrand van het eiland 
Vlieland, prov. Noord-IIollaud, in twee perceelen , cn wel 
perceel 1, minste inschrijver dc heer van Hattcmvoor ƒ 10,000, 
en jiercccl 2, miuste inschrijver dezelfde, voor/15,900. 

Arnhem, 19 Juni: het leveren cu verwerken van het 
noodhout cn het zoo noodig zetten der noodkceringeu langs 
deu Bovcu-Rhiju eu het Panucrdcnselic kanaal, gedurende 
dc drie achtereenvolgende jaren, aauvangende niet den win
ter vau 1868 op 1860, cn eindigende met dien van 1870 
op 1871. Minste inschrijver dc heer T. Hoijinck tc Pan-
uerden voor ƒ2920 per jaar. 

Arnhem, 10 Juui: het met groud verzwaren en onder 
profil breugeu van deu Rijzen Afsluitdnm, liggende in dja».^ 
richting van den Toren van Herwijucn op dien van ZuiU-^ 
cliem, ouder Hcrwijnen, behoorende tot de werken vau de ' t 
Rivier de Waal iu deze provincie. Minste iuschrijver de heer 
C. Spiering Az. tc Gameren voor ƒ3800. 

'• llage, I I* Juni: lo. het makeu en stellen van 
een ijzeren lichtopstand, met koperen lantaarns en ijzeren 
hek, benevcus het makeu der daarvoor uoodigc fundeeringeu, 
voor dc verlichting aan den bock van dc Kwak, bewesten 
Hcllevoetsluis. De miuste inschrijvers waren dc HH. Nolct 
en DricBscn, te Schiedam, voor ƒ1737.; 2o. de aanleg eener 
lelegraailijii, gedeeltelijk met drie en gedeeltelijk met vijj 
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draden , lang! den staatsspoorweg tnsselicn Hccrcnveen cn 
Leeuwarden. Minste inschrijver de lieer J . II. Kcyzcr, te 
Leeuwarden , voor f 2900. 

Zall-Bonimel, • » .luui: het ophoogen vnn ccn terrein 
cu het daarop bouwen vnu een trnsfalirirk , lang dertig, 
breed tien ellen. Minste inschrijver de heer ('. Tnmson 
alhier, voor ƒ BSB9. 

Leeuwarden , t » Juni: lo. het onderhouden vnu den 
stroomlcidcndcn dam door de geul de Balg tol op het eiland 
Ameland, tot ultimo April 18(1»; 2o. het doen der ver
eischte vernieuwingen cn herstellingen nan de rijzen beslag
en stccuocvcnverkeii op dat eiland , met het onderhond als 
boven. Het eerste werk is aangenomen door G. .1. Schel-
tcma op Ameland voor ƒ 0570. het tweede door S. II. Ku-
ncrus tc Stavoren voor / 13,349. 

Maastricht . 20 Juni l dc nflirank van cell gedeelte der 
vestingwerken , het slechten namelijk vau den hoofdwal cn 
liet vullen van de droogc grachten tusschen dc longcrsrhc 
Poort cu dc Kot Hoog Frankrijk. Aangenomen door den 
heer J. Boshouwers te Dordrecht, voor ƒ30,400. 

'ullage. 22 .luui: lo. hel opruimen van rijksgroiulen 
laugs den regter oever in liet rivierbed der Nieuwe Mcr
wede , langs den polder het Krnaijrniicst. onder dc gemeente 
Werkendam (prov. Noord-Brabant), eu 2o. het maken cener 
voorziening langs den teen der Hegter beikade aan den bc-
ncdeumond der Nieuwe Mcrwede, onder dc gemeente Hooge 
Zwaluwc c. a., behoorendc tot dc werken der Mcrwede cn 
Killen in dc provincie Noord-Brabant. Minste inschrijvers: 
voor n". 1 bij loting de heer .1. Dekker, tc 
voor ƒ14,800, cn vuor n". 2 dc heer \ . 
drecht, voor ƒ 15,490. 

lïnrdiuxveld, 
Vulkrr, te Slie-

Advertentiën. 

OPZICHTER. 
Men vraagt een Opzichter, bekend inet het doen 

van.Opnemingen en Waterpassingen voor aarde
werken , op een tractement van Vijftig Gulden 
'smaands, strekkende kennis van Bouwkundig 
teekenen tot aanbeveling. Inclineerenden adres-
seeren zich, onder overlegging van bewijzen van 
bekwaamheid, met franco brieven onder letters 
D, D. bij den Uilgever van „Dc Opmerker.'' 

AANBESTEDING! 
O j i Donderdag den 2 Juli 1868, des namid

dags ten 1 ure, zal ten kantore van den Heer 
B. G. VAN HEUST, Notaris te Wijk bij Duur
stede, worden aanbesteed: 

Het bouwen van een Heerenhuis en 
bijgebouwen aldaar. 

Bestek en teekeningen zijn ter inzage ten kan
tore bovengenoemd, alwaar dc bestekken u f 1.00, 
als ook bij den Architect S. A. VAN LUNTEREN 
te Utrecht, op franco aanvrage verkrijgbaar zijn. 

Aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
Dingsdag 30 Juni a. s., des voormiddags ten ell 
ure. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEKSÏEli cn WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag <irn 
0 Julij 18B8, des middags ten 12 ure op het 
Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrij
ving aanbesteden: 

1». Het bouwen eener O P E N B A E E 
B U R G E R S C H O O L (2^ klasse) voor 
jongens, met L O K A A L V O O R D E 
G Y M N A S T I E K en eene O N D E R -
W I J Z E R S W O N I N G , op den hoek 
van de Reguliersgracht en Schans , 
Buur t Z . 

2°. Het maken en stellen v a n eene I J Z E 
R E N D U B B E L E B A S C U L E en het 
leveren en stellen v a n I J Z E R E N 
B R U G L E G G E R S , J U K K E N E N 
L E U N I N G E N voor de nieuwe B A S -
C U L E B R U G N " . 250 over de P r i n 
sengracht aan den Amste l . 

Alles met de levering van de daartoe noodige 
materialen en arbeidsloonen. 

De Voorwaardcu dezer aanbesteding zijn Ie 
verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente en liggen 
voorts ter lezing in een der lokalen van de Se
cretarie (AFDEBLINO PUBLIEKE WERKEN) op het 

. ^^ -^" •Raadhu i s . 
t- '*?«t\ \jadcre inlichtingen kunnen worden verkregen 

' K ' wS\ Man\ den Timmertuin der Gemeente. op het Ru-
J \ J > 3 § ? r e u van den Heer Architect II. DE GREEK Jz., 

'i 'dèjj/voormiddags van 10 tot 12 ure. 
r,'i-r^£>/famsterdam, den 18 Junij 1808. 

Burgemeester en Wethouders voornd.. 
BERG, Wethouder, 

dc Secretaris 
O. E. VAILLANT. 

Haarlemmermeerpolder, 
A A N B E S T E D I N G . 

DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN DEN* 
HAARLEMMERMEERPOLDER zullen op Maandag 
den 0''"' Julij 1808, des namiddags ten drie me, 
aan de Secretarie van dien polder, in het lokaal 
van STAATS op den Jansweg le Haarlem , over
gaan tot dc openbare aanbesteding bij enkele in
schrijving van 

Het vervangen van de HOUTEN 
ROLBRUG over de Ringvaart van den 
polder bij Leijmuiden. door een 
nieuwe HOUTEN BRUG met ijzeren 
draaijend gedeelte. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den opzigter 
van den polder te Aalsmeer en bij den lloofil-
opzigter tc Haarlem. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op 1". 
Julij des namiddags ten 2 ure. 

De bestekken en voorwaarden zijn op franco 
aanvrage gratis verkrijgbaar auu de Secretarie 
des Polders cn liggen op de gebruikelijke plaat
sen ter lezing. 

HAARLEM, 18 Junij 1808. 
Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, 

.1. W. M. VAN DE POLL, Dijkgraaf. 
J. C. VAN DE BLOCQUERIJ, Secretaris. 

Slöoiiilabrijlt van Draadnagels 
te A R N H E M . 

Orders op dit artikel, in afmetingen van '/, tol 
5'/, Rijnlandschc duimen lengte, uit taai Duitsch 
ijzerdraad met verzonkene schroef of platkoppen , 
worden met spoed uitgevoerd. — Prijscouranten 
en monsters worden op fianeo aanvrage gegeven en 
aan fabrikanten, winkeliers en aannemers voordeclig 
rabat aangeboden. Recommandeert zich tevens in 
het leveren of veranderen van Brandspui ten, 
Pompen cn daarbij behoorende benoodigdheden, 

J . H. POTHUANN. 

UB 
(MIDDELBARE DRUKKING) 

van A H L & POENSGEN te Ditsseldorf, 

voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouwburgen, Beurzen en Bankgebouwen, Broei
kasten, enz. enz. met GARANTIE. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

I M . H It D l t l l l l l l c n y.oiicn Ie B i e l i r l c h . 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
tc bekomen is. veel meer zand kun verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten , wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N DER POT. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam-cn Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Cnnsolen, Vazen, Fonteinen , Grafteekencn , enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparaten tol restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteencn van 12 X 2 tot 18 x li Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid vau werking. Zie Engineer 
2."i Oct., Engineering 2.1 Oct. pag. 302. Times 
27 Nov. 1807, enz. 

Mosaik-parquet ten: gebakken Steen. Fransen 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier. tot bedekking vau Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen>, 
Stephenson's enz. 

Port land-cement. Knight, Bevan feSturze, 
Bonner-Hütte-Vcrein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C°. 
Adres: F O L K E R S ft C°. Rapenburg. Amsterdam. 

C H A R L E S WMW & B 1 E M I T . 
WESTEBHAVEN, Wijk 15, N ' . 845. ROTTERDAM. 

Leveren P lannen en Begrootingen voor de 
Verwarming en Vent i leer ing van gebouwen 
cn makeu reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

Wed. J. W. W O L F F & Z O N E N , 
Rotterdam, Oppert wijk 6, N". 4, 

het 4de huis vau de Groole Kerk al'. 
OIIVI.11 K . \ " l ' l ! \ v i m « i l P S en l ' O K T -

l , A M » C K I H E N T voor PLAFONDS, GEVELS, 
LIJSTEN, enz. 

MAATSCHAPPIJ 
tot bevordering der Bouwkunst. 

Het Bestuur heeft de eer , naar aanleiding van 
le Rapporten der Kommissiën van beoordeeling 
der ontwerpen ingezonden op dc Prijsvragen 
voor 1808 , ter kennis van belanghebbenden te 
brengen : 

1". Dat vnn de antwoorden op de 1'" Prijs
vraag (een Raadhuis) het ontwerp n» 1, heb
bende tol kennelijk tcckcii ccn cirkel doorsneden 
met twee lijnen, als eerste accessit is toege
kend een eervol getuigschrift met eene premie 
van 300 gd., en aan het ontwerp n" 9 , inge
zonden onder motto: »Le beau est Ia splen
dour du v r a i " , een zelfde getuigschrift met 
eene premie van 200 gd. 

2°. Dnt van de antwoorden op de 3 J ' Prijs
vraag (een Spoorweg-station) de ontwerpen 
i i " 10 gemerkt: Eenvoud is het zegel der 
waarhe id" , cn n° 13, gemerkt: i.Hierdoor 
tot hooger" beiden een eervol getuigschrift, 
benevens eene premie — het eerste van 75 gd. 
en het tweede van 50 gd., als accessit, zijn 
waardig gekeurd. 

Tengevolge waarvan dc vervaardigers der vier 
genoemde ontwerpen verzocht worden het Bestuur 
binnen acht dagen nu d° dezes, schriftelijk tc 
melden of zij genegen zijn de aangeboden prc-
miën tc aanvaarden, tegen afstand hunner tee
keningen, ingevolge art. 34 der wet. 

De navolgende ontwerpen der I s " Prijsvraag, 
n" 2 , gemerkt: uCiv ium concordia urbis 
salus", — n° 5, gemerkt: A a n van Campen", 
cn n ° 0 , gemerkt: 1 A p r i l 1868", loffelijk 
vernield zijnde , worden de makers dier ontwer
pen uitgenoodigd hunne namen aan het Bestuur 
bekend te maken. 

Namens het bestuur voornoemd, 
De Secretaris, 

H. M. TETAli VAN ELVEN. 
Amsterdam, 21 Juni 1808. 

M I D D E L B A A R O N D E R W I J S . 

Bij D. A. THIEME, tc Arnhem, zijn ter perse, 
om binnen kort te verschijnen : 

SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE, 
ton dienste van het 

M I D D E L B A A R O N D E R W I J S 

en tot zclfonderrigt. 
Vrij bewerkt naar KNAPP. WAGNER , Wagner's 

Jahrcsbericht en anderen, 
DOOR 

D r . C. H . T H I E B O U T Jr . 
Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Arnhem. 

L E E R B O E K 

M I N E R A L O G I E , 
ten gebruike bij het onderwijs iu de Delfstofkunde 

aan de middelbare scholen, 
DOOR 

R. E . D E H A A N , 
Leeraar aan dc Hoogere Burgerschool tc Nijmegen. 
1' Cursus. Algemeene Mineralogie. 
2' Cursus. Beschrijvende Mineralogie, 

inet meer dan 200 Figuren in den tekst van 
den l " e n cursus. 

"13 

'••> , i ^ W e v e n te Arnhem bij D. A. THIEME. Hoofdcorrcspondentcn L. VAN BAKKENES & C°. te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Derde jaargang. N". 27. 

tcMlijlt geregeld icHeren Zaterdag bij 
II. A. T H U M B te Arnhem. 

Priji }« .1 minden frilts 1.1. ƒ 1.63, 

4 Juli 1868. 

Vu ibmeerl liti i»r MI jnrpig. 
Hrtrluti» lu i» / -,20 ptrgeatiiiircftl 

ei / -.l'i nar icgel ei cu K 

WEEKBLAD voor AEOHITECTEN, IMEHEUItS, FABRIKANTEN AANIEIERS en 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 DOKSBURGII, C. J, VAN D00UN, D. 0B0TÊB, J. II. LELIMAN, IL LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EÏSIN0A, II. P. VOOEb. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

De gemeenteraad te Weenen heeft eene me
dedinging opengesteld voor ccn ontwerp van een 
nieuw raadhuis, waartoe architecten van alle 
landen worden uitgenoodigd. 

De prijzen, als: 4 elk ad 4000 II. 4 elk ad 
2000 II. en 4 elk ad 1000 II., zullen worden toe
gewezen. 

Dc jury zal bestaan uit 5 architecten en 5 
leden van den gemeenteraad onder voorzitting 
van den Oppor-Burgcmecster. Dc bouwsom is 
geheel onbepaald, terwijl het programma aan het 
Weener stndsbouwambt te verkrijgen is: de tijd 
van inlevering is vastgesteld op 1 September 
1809 en den vei vaardiger van het bekroonde 
ontwerp zal, zoo het plan tot uitvoering komt, 
de leiding zoowel der nrtistique als technische 
uitvoering worden opgedragen. 

— Na den dood van Prof. Von Siccardsbiirg, 
is aan den architect Gugitz dc verdere leiding 
der uitvoering van het nieuwe opera-gebouw te 
Weenen opgedragen. Gugitz, élèvë van Van der 
Nüll en Von Siccardsburg was, na den dood 
van den eersten en de ongesteldheid van laatst
genoemden, reeds tijdelijk met de geheele leiding 
belast. 

— Men berekent, dat, wanneer de spoorweg tus
schen New York en San-Francisco in gereedheid 
zal zijn, aan eene reis rondom dc wereld, — dank 
zij den stoom, — niet meer dan 2J maand be
steed zullen behoeven te worden, t. w. 10 dagen 
om uit eene Etiropeoschc haven New-York te be
reiken ; 7 dagen om vandaar naar San-Francisco 
tc reizen; 20 dagen voor het trajekt van San-Fran
cisco naar Hongkong,- ongeveer 32 dagen voor 
dat van Hongkong naar Suez, en 0 dagen voor 
de reis naar de haven van vertrek. 

— Het Ncderoostcnrijksch Gewerbeverein te 
Weenen heeft zilveren cn bronzen medailles uit
geloofd voor belangrijke verbeteringen in eehigen 
lak van nijverheid, voor cene uitvinding op het 
gebied der beroepen, alsmede voor de beste me-
'iioriën over te verbeteren of nieuw in te voeren 
lakken van nijverheid. Voor eene schets van 
eigene vinding cn voor eene in kleuren uitge
leerde teekening van ccn Uipijt voor kerkelijk 
gebruik, is eene prijs van 300 llorijnen uit
geloofd. 

— Dezer dagen heeft men inde militaire school 
v»n Namen in België abdijgewclvcn ontdekt; men 
werd tot deze ontdekking geleid door de instor-
l |ng van een deel van den vloer in de stallen, 
waarbij de paarden ter diepte van tien voet naar 
"sneden stortten. Zoodra de puin was wegge
ruimd, gingen ccnigc personen met flambouwen 
(laar beneden cn werden ondernnrdschc gangen 
" i verschillende richtingen gevonden, die latei-

als de gewelven van de vroegere abdij van 
St. Jacques vnn Caudenberg erkend werden. Hij 
nadere onderzoekingen in de richting van het 
Paleis van den Koning worden eerst de graf
plaatsen van de geestelijkheid en later in ccn af
gelegen hoek een praalgraf ontdekt, dat van 
1481 dagtcekende; blijkens het Latijnsche op
schrift was dit monument opgericht ter nage
dachtenis van den aartshertog Frans, zoon van 
keizer Maximiliaan en Marie van Bourgogne. Het 
praalgraf was van wit marmer en de looden kist 
aan den voet daarvan geplaatst. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij besluit van l!lMei 1808, 
nu. 54, heeft Z . M . , beschikkende op het ver
zoekschrift van 11. Cazaüx van Staphorst, wo
nende te Rotterdam, als een der directeuren van 
de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: 
Stearine Kaarsenfabriek «Rotterdam", IID. be
williging verleend op de wijzingen in dc acte 
vim oprichting dezer naamlooze vennootschap, in
gevolge waarvan zij voortaan zal gevestigd zijn 
te Scliicdam. 

— Bij beschikking van 22 Juni 1808, is dooi
den minister van binnenlandsche zaken aan L. 
B. van ll i lst , A. G. Wagemakers en A. G. Wa-
gemakers te Waalwijk, lot wederopzegging ver
gunning verleend voor een schroefstoomboot-
dienst tot vervoer van personen, goederen, geld 
en vee, tusschen Amsterdam cn Waalwijk. 

— In het eindverslag over het wetsontwerp tot 
bekrachtiging van de overeenkomst lot wijziging 
van de concessie tol hel maken van ccn kanaal 
Ier verbinding van dc Noord- en Zuiderzee, wordt 
geconstateerd dal thans op de meest stellige wijze 
tc kennen is gegeven, dat, indiende maatschappij 
cn do aannemer niet aan hunne verplichtingen 
voldoen, noch dc Regecring, noch de Wetgevende 
macht voor de voltooiing van het werk van staats
wege en op staatskosten terugdeinst. De daarin 
gelegen waarborg klemt te meer, omdat, zoonis 
artikel 35 der concessie thans is gesteld , de ver
vallen-verklaring en overneming door den Staat 
geene vergoeding, hetzij nau dc aandeelhouders, 
heizij aan den aannemer zou medebrengen, en 
dus in dat geval het thans door beide in de on
derneming gestoken kapitaal van 81/., millioen 
voor hen verloren zou zijn. Men voegde er bij , 
dut de toevoeging van art. 3 aan de wet ook 
daarom wenschelijk was, omdat door die toevoe
ging de zaak, die het hier geldt. in haren ge
beden omvang geregeld wordt, en dus, voor zoo
ver de thans aangegane schikking ook als ecu 
overgangsmaatregel te beschouwen zij, iu welk 
licht zij werkelijk in dc memorie van beantwoor
ding voorkomt, voor hetgeen in een zeer denk
baar geval later geschieden zal, zorg is gediagen. 

Daartegen werd aangevoerd dat aan de Kamer 
door art. 3 de handen gebonden waren, wat niet 
wenschelijk was inet het oog op verschillende 

eventualiteiten, cn vooral niet omdat de maat
schappij niet op zeer hechte grondslagen was ge
vestigd. 

Over de verschillende bezwaren, waartoe de 
bewoordingen van het contract aanleiding geven, 
is de commissie met de Rcgcering in overleg ge
treden. De commissie vreesde, dat de Staat acht 
jaar lang lijdzaam zou moeten wachten op de 
voltooiing van het geheele werk en wenschte 
daarom termijnen van voltooiing van onderdeden 
bepaald tc zien. De ministers zouden trachten , 
daaraan te gemocl tc komen. 

Ook de bepaling omtrent de prijstarieven, naar 
welke dc betalingen aan den aannemer geschie
den zouden, keurde men wel goed , maar meende 
men dat in strijd kon zijn met de geregelde voort
zetting van het werk. 

Voorts vestigde men de aandacht der minis
ters op cene andere bepaling van art. 7 der 
overeenkomst van April j l . , volgens welke de wij
zigingen , in het contract tusschen dc maatschappij 
en den aannemer tc brengen, aan de goedkeu
ring der ministers van binnenlandsche zaken en 
van financiën worden onderworpen. Uitdrukkelijk 
is cr bijgevoegd, dat het hier wijzigingen geldt, te 
maken „ingevolge deze overeenkomst." Door de 
commissie van rapporteurs werd gevraagd, of 
daardoor het recht van goedkeuring beperkt werd 
en dat recht dus in een engeren zin moest worden 
opgevat, dan wel in een ruimeren, zoodat in hot 
algemeen tegen min juiste of voor den Staat min
der voordeelige bepalingen in dit contract kon 
worden gewaakt. 

Nn dc ministers gehoord te hebben, meende de 
commissie, dat het zaak ware, dat eerst het na
dere contract tusschen dc Regeering en dc maat
schappij werd gesloten. 

Eindelijk werd in § 5 aan dc heeren ministers 
de vraag gedaan, of het niet wenschelijk zou zijn 
in de concessie cene bepaling op te nemen, vol
gens welke, indien van regceringswege later uit
breiding of wijziging van werken noodzakelijk ge
keurd werd , de conccssionnaris zich daaraan zal 
moeten ondei werpen , tegen betaling der bijko
mende werken volgens dc bestaande prijstarie
ven , behoudens compensatie ingeval van gelijk
tijdige vermindering van werken, doch zonder 
daarop eischen van anderen aard te kunnen gron
den, liet gebeurde omtrent de drie schutsluizen 
bij Schellingwoude gaf tot deze vraag aanleiding. 
De heeren ministers hebben beloofd ook dit ver
langen in ernstige overweging te nemen. 

In verband met dit eindverslag en in overeen
stemming met de toezegging in de Kamer gedaan, 
heeft de Regecring met de directie der Kanaalmaat
schappij ' i e t contract aangevuld. Die aanvullin
gen zijn bij de mem. van beantw. medegedeeld 
en luiden: 

Eenig artikel. De voorwaarden waarop onder 
dagteekening van den 1 Oden December 1861, 25 
Juni 1802, 24 September 1802, 7 Januari 1804. 
8 November 1804, 15 November 1805, 0/14 
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April en 24 Juni 1808, concessie is verleend tot 
het maken van een kanaal ter verbinding van de 
Noord-Zuiderzee en daarmede in verband staande 
werken , benevens indijking en droogmaking van 
gronden in het oostelijk en westelijk IJ cn in hel 
Wijkermeer, worden gewijzigd als volgt: 

Aan art. 2 wordt de volgende bepaling toe
gevoegd : 

«Indien door de ministers van binnenlancische 
zaken cn financiën uitbreiding of wijziging van de 
werken, zooals die bij de concessie, het plan 
of de bestekken zijn vastgesteld, noodzakelijk 
wordt verklaard, zal dc concessionaris verplicht 
zijn die uit te voeren, behoudens vergoeding, 
zoo noodig door deskundigen tc bepalen, op den 
voet van art. 2G." 

Het tweede lid van art. 3 luidt als volgt: 
»In de bestekken voor de Noordzeehaven en 

hare hoofden, de Noordzecsluizen, de brug over 
het kanaal tusschen Haarlem cn Alkmaar, het 
hoofdkanaal, een afsluitdijk van het IJ tusschen 
Schellingwoude en den Paardenboek, dc Zui-
derzecsluizen, den stoomwatermolen bij die slui
zen cn voor de indijkingen en droogmakerijen 
worden, in verband met de bepaling van art..'14. 
sub. 2, termijnen voor den aanvang, de voortzet
ting cn de eindoplevering vastgesteld." 

Amsterdam. Bij gelegenheid van de 39"" al
gemecne vergadering der maatschappij tot Be
vordering der toonkunst, dezer dagen gehouden, 
is het hoofdbestuur onder anderen gemachtigd in 
overleg te treden met de maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst tot het uitschrijven van 
eene prijsvraag voor een vervoerbaar gebouw tot 
het houden van muziekfeesten, tentoonstellingen 
en andere talrijke vergaderingen van ongeveer 
3000 personen. De ontwerpen zouden door eene 
gemengde commissie van bouwkundigen en toon
kunstenaars beoordeeld moeten worden. 

— Aangaande de vordering der werken van 
dc Amsterdamschc Kanaalmaatschappij ontlecneu 
wij aan dc Amsterdamschc bladen het navolgende: 

Het werk werd in Mei voortgezet met 200 tot 
270 arbeiders, 5 tot 7 paarden, 2 tot 4 stoom-
baggervaartuigen , hoogstens (i grondschoiiwen , 
èéne centrifugaalpomp en óón stoomzaagweiktuig. 

Bovendien eene afzonderlijke ploeg van I!) tot 
38 werklieden bij nacht op dc stooinbuggcrvaar-
tuigen, die zoowel bij nacht als bij dag in wer
king zijn geweest. 

Noordzee-hoofden. — Op het eind van Mei 
waren 13 jukken van de nieuwe zeestelling ge
plaatst, waarvan 5 in Mei. 

In het geheel waren gesteld 1088 buitenblok-
ken, bevattende 2488 kub. el en 201 binnenblok-
ken, bevattende 799 kub. el. Verder waren ge
stort 1305 kub. el betonvulling, waarvan 195 el 
in Mei. 

De lagen van het landeind werden tot de vol
gende lengten opgeleverd : 

Grondlaag tot 485 c l ; tweede laag tot 184 
el; derde laag tot 180 c l ; vierde cn vijfde laag, 
zijnde de beide bovenlagen, tot 170 el buiten 
den duinvoet. 

Hoofdkanaal. — In het Wijkermeer waren met 
1 Juni gebaggerd 034,142 kub. e l , waarvan 
81,811 kub. el in Mei. 

Kistdam voor dc Zuiderzce-sluizcn. — Door 
voortgezette bemaling is Je inwendige ruimte van 
den kistdam den 11 Mei droog gevallen en sedert 
droog gebleven. Na de droogiualing is de cen
trifugaalpomp tot droog/iondini/ in 21 etmalen 
slechts 8'/2 uur in werking geweest, of gemid
deld 24 minuten per etmaal. 

De hoogste buitenwaterstand was tijdens de 
droogmaking 0.35 el boven A. P.; de laagste bin-
nenwaterstand in dc ontgraving omstreeks 4.50 
el beneden A. P. 

Tot versterking van den ring werden aange
bracht 750 kub. el inwendige zaadstorting en een 
tweede binnengording, bestaande uit tegen elkan
der gelegde zware platen, met verspringende 
stuiknaden. 

Tot bevordering der dichtheid wordt eene rij 
damplanken over de volle lengte door liet mid
den van de kleivulling geslagen. Eindelijk is de 
laatste in Mei met 500 kub. el nieuw aangevoer
de klei verhoogd en verbeterd. 

Zuiderzce-sluizen. — In den loop der maand 
Mei waren 3000 kub. el specie uit den sluisput 
binnen den kistdam ontgraven. 

Wijders zijn aangevoerd 835 stuks fundcering-
palen, waardoor de aanwezige voorraad lot 0044 
stuks werd gebracht. 

— Blijkens eene in dit blad voorkomende ad
vertentie van het bestuur der Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst wordt ter konnisse 
van dc leden gebracht dat de 20"" algemecne 
vergadering znl gehouden worden op Woensdag 
den 8"'n Juli o. k , des avonds ten 7 ure, in het 
lokaal Kik en Linden, in de Plantaadje te Am
sterdam , ter behandeling der werkzaamheden , 
omschreven in artikel 48 dei Wet; terwijl Donder
dag den 9d'" Juli daaraanvolgende bepaald is voor 
de algcmeene bijeenkomst, die des voormiddags 
ten 10} ure in hetzelfde lokaal zal aanvangen, ter 
behandeling van de vragen, in Novembei 1.1. toe
gezonden. Wij sporen alle bouwkundigen, leden 
der Maatschappij , aan , om door het bijwonen , 
der beide bijeenkomsten, van hunne gewenschte 
belangstelling in de Maatschappij tc doen blijken, 
en kennis te nemen van dc 37 ontwerpen, te 
zamen ten getale van 198 stuks leckeningen, die 
als antwoorden op de in 1807 uitgeschreven prijs
vragen zijn ingekomen. Wij hopen te meer, dal 
de vergadering talrijk bezocht zal worden, daar 
de Maatschappij om haren schoenen werkkring, 
waardoor kunstzin wordt aangekweekt , op onze 
sympathie alle aanspraak heeft. 

Utrecht . L. I. Dinsdag had aan het station 
van den Kyn-spoorwcg de algcmeene vergadering 
van aandeelhouders in dien weg plaats. Wij ont-
Icencn aan het Utrechtsche dagblad daaromtrent 
het volgende: 

Vertegenwoordigd waren 33548 aandeelen, uit
brengende 040 stemmen. — Nadut dc notulen der 
vorige vergadering waren vastgesteld, werden de 
president en vice-president der algemecne verga
dering, de heeren Ban van Hameren en Six tot 
Oterleck, als zoodanig herkozen. Uit het ver
volgens uitgebrachte verslag bleek, dat de toestand 
der maatschappij gunstig was, en zij zich geheel 
heeft hersteld van de slagen van het vorige jaar, 
gevolgen van den oorlog, de veeziekte, enz. De 
ontvangsten hebben, met uitzondering van het 
vervoer van vee, paarden cn rijtuigen en van de 
diversen, in het algemeen meer bedragen dan 
zelfs die van het als bij uitstek gunstig bekend 
staande dienstjaar 1805/00 overtroffen. 

Het aantal reizigers heeft bedragen 1,304,010, 
waarvan de opbrengst was ƒ1,870,919.89, tegen 
/'1,858,220.02 in 1805/00 cn /' 1,002,729.58 in 
1800/07; het vervoer van koopmansgoederen be
droeg in binncnverkeer 205,857 ton, opbrengst 
ƒ 341,307.80 tegen ƒ 318,751.83 in 05/00 en 
/' 380,292.47 in 06/07; in biütenverkeer 303,385 
ton, opbrengst ƒ1,037,707.08» tegen ƒ927,560.98 
in 05/00 en ƒ953,310.60 in 00/07; van bcstel-
goedcren in binnen verkeer 11,191 ton, opbrengst 
ƒ219,300,72 tegen f 211,670.85' in 05/00 cn 
f 213,102.08'- in 00/07; in huitenverkeer: 1,750 
ton, opbrengst ƒ22.771 43 tegen ƒ20,907.09 in 
05/OG en f25,520.71 in 00/07; vee, paarden en 
rijtuigen, opbrengst / 05,230.40 tegen /140,510.83 
in 05/00 en ƒ36,929.50 in 00/07; diverse ont
vangsten bedroegen ƒ324,226.65* tegen/315,374.98 
in 05/00 en ƒ328,740.52 in 00«7. Het totaal 
der ontvangst was aldus /3,887,404.64 tegen 
ƒ 3,809,003.18-- in 05/CJ en / 3,540,825.40» in 
00/07. 

Dc opbrengst per treinmijl was / 2.70 tegen 
ƒ2.70 in 1805/00 en ƒ2.05 in 1800/7. 

Het aantal reizigers was betrekkelijk meer toe
genomen dan de opbrengst. Dit is een gevolg 
van dc vermeerderde uitgifte van retourbiljetten, 
Dezelfde opmerking was te maken ten aanzien 
van het goederenvervoer. — Hierbij werd nog 
opgemerkt, dat door meerdere aansluiting van 
lijnen, meer lechtstrecksche verkeeren ontstonden, 
cn alzoo vervoeren, vroeger onder binnen verkeer 
opgenomen, thans onder huitenverkeer werden 
vermeld. Heide verkeeren moeten alzoo steeds 
iu hun onderling verband worden beschouwd. — 
Het veevervoer had nog niet het vroeger stand
punt weer bereikt, ten gevolge van liet hand
haven der belemmerende bepalingen voor het 
veevervoer tot 1 Mei j . L , waardoor de handel 
andere wegen had gezocht en gevonden. — Het 
brievenvervoer kwam tot een lager cijfer voor, 
ten gevolge van dc bekende overeenkomst met 
het Hijk, waardoor het vervoer sedert 27 Mei 1807 
kosteloos plaats heelt, zoolang de aansluiting te 
Rotterdam niet is tot stand gebracht. 

De exploitatiekosten hebben bedragen 
/ 1,515,045.10' tegen /1,404,010.20' in 1805/00 
en /'1,389,209.03s in 00/07. Die kosten waren 
verdeeld iu onderhoud van weg en werken 
/ 322,020.04; locomotieven ƒ381,242.34 1 ; ver
voer ƒ750,554.53 en algemecne onkosten /BI,221.59; 
de exploitatiekosten bedroegen 38.99 percent van 
de ontvangsten en ƒ 1.07 per treinmijl. 

Aan onderhoud van weg en werken is / 43,708.88 
meer besteed, dan in 1800/07. Dit is o. a. een 

gevolg van de geheele vernieuwing van gedeelten 
spoor tusschen Utrecht en Rotterdam en tusschen 
Arnhem en Emmerik. Verder is voor hetsedertl866 
opgericht locomoticvenfonds eene som van ƒ30,000 
op de uitgaven gebracht; was dat het geval niet, 
dan zou de uitkomst nog voordceliger geweest 
zijn. Nu bedroeg de netto ontvangst ƒ 2,371,819.53= 
tegen ƒ2,404,392.98 in 1805/00 en ƒ2,157,555.83 
in 1800/07. 

Ondanks dc gunstige uitkomsten was dit jaar 
dc uitdeeliug minder groot geweest dan in 1805/00, 
omdat het kapitaal, waarover de winst verdeeld 
moest worden, zoo belangrijk toegenomen is. 

Van dn ten vorigen jare bepaalde leening van 
6 millioen is slechts eene eerste serie van/'l,200,001) 
uitgegeven, die met de4 pCts. leening van 1805 
tot den netto gemiddelden koers van 85.4 pCt, 
geheel was geplaatst. 

De aanleg der nieuwe wegen Gouda—'s-IIage 
en llarmelen—Breukclen gaat geregeld voort. Alle 
voorafgaande formaliteiten waren voor 1 April jl. 
geregeld afgeloopen en reeds zijn onderscheidene 
werken aanbesteed. Meest alle perceelen zijn bij 
minnelijke schikking verkregen en slechts weinig 
processen zullen noodig zijn. 

Het regtstrceksch verkeer breidt zich uit, vooral 
het goederenvervoer. Zoo is voor Zwitserland 
o. a. verkregen een rechtstrceksch vervoer naar 
het binnenland, terwijl dit vroeger slechts lot 
aan de grenzen plaats had. 

liet rechtstrceksch verkeer met de Oosterlijnen 
van den Nedoi landschen Staat kwam op 1 Juni 
in werking en zal het gevolg daarvan zijn dc 
invoering van verlaagde tarieven voor Hannover 
en verder Noord-Duitschluiid. 

Uit het daarna medegedeelde rapport van den 
ingenieur van de maatschappij bleek, dat hel 
materieel in goeden staat verkeert. Er waren 4 
nieuwe locomotieven cn vele wagens van ver
schillende soort aangeschaft. Eene nieuwe loco
motieven-remise is in gebruik genomen. — De 
treinen kwamen bijna allen geregeld op den tijd 
aan. 

Het rapport van den ingenieur van den weg 
meldde, dat alles in goeden staat was. Het dub
bel spoor van Oudewater naar Gouda is gereed. 
Een ander gedeelte dubbel spoor is in bewerking. 

Nadat deze rapporten waren uitgebracht, maakte 
oen der aanwezigen dc opmerking , dat er te veel 
sneltreinen liepen; de zomerdienst mocht wel 
heeten zomerdienst voor 1*en '8* kl., want voor 
de 3* klasse was dc dienst, zooals die geregeld 
werd, geen zomerdienst. Aan het bezwaar zou 
ten deele kunnen worden tegemoet gekomen door 
een gewonen trein tc laten loopen om 8 uur van 
Arnhem en van liotterilam Ook over het tarief 
en over de agentuur in steenkolen van beambten 
maakte die spreker opmerkingen. Wat het eerste 
voor hel publiek eigenlijk alleen belangrijke puiil 
betreft, werd door den president der directie 
opgemerkt, dat geen punt der exploitatie zou 
moeielijk te regelen is als de loop der treinen. 
Men heeft daarbij het oog te houden op de be
langen der maatschappij en op de belangen van 
het publiek ; gewoonlijk gaan die samen en in 
zoover nu dc linancieele uitkomst gunstig is, mag 
men aannemen, dat de ervaring pleit voor het 
gevoelen dat de regeling goed was. Naarmate 
er meer spoorwegen komen, komen er meer 
klachten over de dienstregeling. Er moet ge
zorgd worden voor een regchnatigen dienst en dat 
de treinen overal aansluiten, liet standpunt der 
directie is, om wanneer zij dc linancieele uitkomst 
voor zich heeft, geen dan hoog noodige veran
deringen tc maken. Zoo is dan nu de dienst 
ook evenzoo geregeld als verleden jaar. Een paar 
veranderingen hadden op aandringen der Itcgce-
ring plaats. Wat de origine der sneltreinen be
treft, deze werden als extra-treinen tusschen de 
gewone treinen gelegd , zonder (lat er daardoor 
minder gewone treinen hebben geloopen, dan 
vóór de invoering der sneltreinen. — Door dc 
maatschappij is voorgesteld thans, nu er loco
motieven zijn , die de dienst zóó kunnen waar
nemen , ook 3(' kl . rijtuigen niet dc gewone ver-
hooging in de sneltreinen op tc nemen, en dan 
zal het bezwaar tegen dc sneltreinen voor een 
groot deel vervallen. De Regeering wenschte dit 
punt echter aan te houden totdat eene commissie 
uil verschillende spoorweg-directién en een be
ambte van het ministerie van binnenlandschc za
ken rapport hadden uitgebracht van hunne on
derzoekingen beti ellende de grondslagen voor ecu 
algemeen tarief. 

Nadat tot het drukken en ronddeelen van he' 
verslag was besloten, werd de balans goedgekeurd. 
Het voorstel van de directie om na de voorloo-

pige uitdceling, die reeds had plaatsgehad, nog 
/ 1,84* voor dc aandeelen van ƒ 48, ƒ 7.05 s 

v 0 or die van ƒ 210 en ƒ 8.30 voor die van 
ƒ240 uit te deelen, werd mede goedgekeurd. Dc 
aftredende commissarissen, leden der directie, 
„n president en vice-president der directie wer
den zonder stemming allen herkozen. De presi
dent der directie en vervolgens die der vergade; 
ring betuigden hun dank aan alle hoofd- en ver
dere ambtenaren en gaven hun het meest loffe
lijk getuigenis. 

Daarna bracht een aandeelhouder nog ter 
sprake de quaestie van schadevergoeding bij ram
pen. Hij vreesde dat men de verantwoordelijk
heid der maatschappij in dit opzicht te ver zou 
kunnen uitbreiden. Uit de hierop gegeven in
lichtingen bleek, dat inderdaad in de wetgeving 
het beginsel gold, dat, als de maatschappij niet 
bewijzen kon onschuldig tc zijn aan eenig onge
luk, zij geacht werd schuld tc hebben. Hoewel 
dit beginsel onbillijk was te achten, kon van
wege de directie daar niets tegen gedaan wor
den. De directie was echter ook steeds bereid 
billijke schadevergoeding te verlecnen, en had 
dc ondervinding dat het Nederlandsch publiek, 
als men het billijk behandelt, niet onbillijk is. 
Echter was het wel wenschelijk te achten , dat 
de verkeerdheid van het beginsel van huiten af 
werd aangetoond, omdat, als de maatschappij 
dit deed, aan haar betoogen als belanghebbende 
toch geen gewicht zou worden gehecht. Hoe 
verkeerd het beginsel tc achten was, bleek o. a.. 
uit hetgeen in Engeland plaats had, waar per
sonen gevonden werden, die, niet het oog op 
dc schadevergoeding, bij wijze van speculatie van 
gevaarlijke treinen gebruik maakten. Nog en
kele punten, voor het publick van geen belang, 
behandeld zijnde, werd de vergadering gesloten. 

Na de vermelding van het ter vergadering ver
handelde, vermeencn wij te moeten verklaren met 
de directie van gedachte te verschillen omtrent de 
(piacstie van schadevergoeding. Ons inziens is 
er geen beter middel eene directie tot omzich
tigheid aan tc sporen, dan bepaling van ruime 
schadevergoeding cn dit te meer, waar dc di
recteuren een deel van den winst boven hun 
trnctcment genieten. 

Arnhem. Het programma van de 91«" alge
mecne vergadering en het Nijverheids congres 
alhier zal op 13, 14, 15 en 10 Juli e. k. plaats 
vinden en wij ontlcenen daaraan het navolgende: 

Maandag 13 juli , 's avonds ten 7'/2 uur: fees
telijke ontvangst van heeren directeuren en afge
vaardigden, in een der lokalen boven het stations
gebouw. Muziekuitvoering in de restauratiezaal 
van het stationsgebouw. 

Dingsdag 14 juli , voormiddags 9 uur: I"' zit
ting der algemeenc vergadering, in de casino-zaal 
in de Koningstraat; 's namiddags 4'/, uur table 
d'hóte voor afgevaardigden en leden ; 's avonds 
7'/ 2 uur feestelijke bijeenkomst met muziek op 
dc Rustplaats bij Sonsbeek. 

Woensdag 15 juli , voormiddags ten 10 uur: 
Nijverheids-congres van de leden der maatschap
pij ; namiddags 1 '/ 2 ure matinee inusicnle in het 
park van Musis Sacrum , aangeboden dooi de com
missie der tentoonstelling van Ned. Nijverheid en 
Kunst; 's namiddags ten 4'/, ure table d'hóte als 
boven; 's avonds 7'/, ure groot concert in het park 
van Musis Sacrum, aangeboden door de commis
sie der tentoonstelling van Ned. Nijverheid en 
Kunst. 

Donderdag 10 juli , voormiddags ten 10 uur: 
2 d ' zitting der algemcene vergadering; 's namid
dags ten 5 uur, gemeenschappelijk diner van af
gevaardigden en leden in de groote zaal van het 
«Hotel Bellevue" a ƒ 3.— per couvert, buiten 
den wijn; 'savonds 7'/ 2 uur, feestconcert, aan
geboden door de leden van dc buiten-societeit. 

Vrijdag 17 ju l i : rijtoer a ƒ 2.— per persoon, 
des morgens ten 9 uur, van Arnhem over Oos-
terbeck , den Oorsprong, Doorwerth, Renkiini en 
Wagcningen naar de Grebbe cn terug. 

De leden van dc maatschappij van Nijverheid, 
die deze algemeene vergadering bijwonen, hebben 
toegang tot verschillende sociëteiten cn worden 
in de gelegenheid gesteld de Industriecle inrich
tingen te bezichtigen. 

— Door het bedanken wegens verhindering 
van anderen zijn nog opgetreden als leden van 
dc jury: 

Voor de afdeeling nijverheid: de heeren Del-
prat, Smidt van Gelder, Siem, van Deventer en 
van den Brink. 

Voor de afdeeling kunst: de heeren Verveer, 
Outshoorn en Stortenbeker. 

Haar lem. In dc zitting van den gemeente
raad , op 1 dezer gehouden, is door Burgemees
ter en Wethouders een voorstel gedaan tot ver-
botcring van den toestand der stads wateren; 
dit stuk is in handen gesteld van do speciale 
commissie uit den Raad, die voor het ontwerpen 
van cen plan voor uitbreiding en verfraaiing der 
gemeente reeds vroeger benoemd was. 

Hoewel wij het plan niet en detail kennen, 
deed het ons genoegen in het voorstel de plaat
sing van cen stoomgemaal is opgenomen, waar
door er bij doelmatigen aanleg gelegenheid tot 
doorspoeling van riolen cn wateren bestaat. 

Groningen. Wij hebben dezer dagen met ge
noegen kennis genomen van het plan voor den 
aan- en herhouw van de sociëteit »dc Harmonie" 
alhier, dat door den civiel-ingnnicur H. J. II. 
Groneinan in Januari l . l . ontworpen en thans met 
eene memorie van toelichting ter inzage van de 
leden der sociëteit gelegd is. 

Uit de memorie en teekeningon blijkt dat con
cert en komediczalen met toonecl en de noodige 
vertrekken zullen gebouwd worden op cen terrein 
naast de Sociëteit, waar vroeger het gebouw dei 
academie Minerva stond en ecu tweede stuk gronds, 
waarop thans eene societeitsvvoning' van den heer 
Megger staat. 

De voorgevel van het gebouw znl eene breedte 
van 31 ellen bekomen cn drie toegangen hebben, 
waarvan eene tot de vestibule en de beide andere 
tot de corridors zullen leiden. Het tooneel zal 
eene oppervlakte van 190 vierkante ellen beslaan, 
cn in grootte gelijk staan met dat van den schouw
burg te Arnhem. Wij hopen dat aan het plan 
uitvoering gegeven zal worden, daar de behoefte 
aan een beter schouwburg-lokaal zich sterk doet 
gevoelen. 

— Op 15, 10 en 17 Juni heeft alhier het 
vergelijkend examen plaats gehad voor de betrek
king van opzichter der derde klasse bij den Pro
vincialen Waterstaat, waaraan elf adspiranten heb
ben deelgenomen. De uitslag van het examen is 
ons tot nog toe onbekend. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Bedacteurt 

In het nummer van uw blad van 27 Juni las 
ik met belangstelling het artikel over de samen
stelling van de jury voor de Tentoonstelling van 
Nederlandsche Nijverheid en Kunst te Arnhem. 
Ik deel volkomen de mecning van dien schrij
ver, terwijl ik tegen de wijze van vorming 
van de jury nog dit bezwaar heb, dat bij de 
keuze uit het dubbeltal dc meeste inzenders van 
de dertig personen, waaruit zij te kiezen heb
ben , misschien slechts 1/3 gedeelte kennen en dus 
niet alleen moeielijk de bekwaamste» kunnen kie
zen, maar buitendien, om dc vijftien compleet te 
maken, slechts eenige hun onbekende namen daar 
ncderschrijven. Ik neem deze gelegenheid te 
haat, eene opmerking over de Tentoonstelling 
zelve te maken, die mij bij cen bezoek in het 
gebouw in het oog viel. Ik zag namelijk beves
tigd wat men van alle zijden verneemt, dat het 
gebouw veel te klein is cn dat door de talrijk 
daarin geplaatste voorwerpen, die nog wel zeer 
op elkander gedrongen staan, dc passages zeer 
nauw zijn geworden, hetwelk bij veel bezoek op 
(ie'n tijdstip zeer onaangenaam en belemmerend kan 
worden. Ik bedoel geenszins hierover een ver
wijt aan de leden der Commissie tc maken ; ik 
ben integendeel dc eerste om aan hunne moeite, 
ijver en kunde hulde te brengen en in te zien 
dat zoo vele inzendingen niet te verwachten wa
ren, doch, bedrieg ik mij niet, dan zijn er nog 
al plaatsinncmendc voorwerpen van buitenlandse)! 
fabrikaat in het gebouw geplaatst, terwijl andere 
binncnhindsche producten buiten moesten blijven. 
Nu moge het vreemde werktuig zeer veel ter op
luistering bijbrengen, het is nu éénmaal eene Na
tionale Tentoonstelling en de in Nederland ver
vaardigde voorwerpen moeten dus de eci*ste plaat
sen innemen en niet achteruit geschoven worden. 
Ook ware hel niet ondoelmatig geweest, om dc 
beschikbare ruimte wat meer naar evenredigheid 
van het aantal inzenden te verdeden en b. v. 
niet aan ééne lirina plaats voor vier rijtuigen 
midden iu het hoofdgebouw te verlecnen. Mocht 
het waar zijn, dat er nog een bijgebouw opgericht 
zal worden, dan hoop ik, dat de Commissie op 
het bovenstaande hare aandacht zal willen ves
tigen cn de machines van buitenlandse» fabrikaat 
liet eerst uit de hoofdzalen zal verwijderen, ten 

einde zoodoende den bezoekers beter gelegenheid 
te verschaffen, om de nationale Nijverheid te be
zichtigen. 

Hopende, Mijnheer de Redacteur, dat boven
staande regelen cen plaatsje in uw geacht blad 
zullen verkrijgen, teeken ik niet Hoogachting: 

UEds. Dw. Dienaar 
X. 

Varia. 
Vermeerdering der vastheid v a n gegoten 

ijzer. Men heeft eene bewerking beproefd, om 
vloeibaar gietijzer in dc vormen aan eene zware 
indrukking te onderwerpen en daardoor vaster 
en dichter tc maken, met het doel om daarvan 
bij het gieten van kanonnen gebruik te maken. 
De vormen , welke voor het gieten gebruikt wor
den, schijnen zooals gewoonlijk te zijn inge
richt, alleen moet de rand dikker zijn, daar hij 
eenen grooteren wederstand moet kunnen ver
duren , dan gewoonlijk het geval is. Zoodra het 
metaal in den vorm is gegoten, komt er over 
lautststgenoeniden cen metalen hoed, om den vorm 
hermetisch te kunnen sluiten. In dezen hoed wordt 
door eene buis cen weinig poeder van kolen en 
salpeter (alzoo eene soort van kruit) geworpen, 
dat, zoodra eene aangebrachte kraan zich snel 
opent cn weder sluit, op het gloeiend vloeiende 
metaal valt, vlam vat en zooveel gas ontwikkelt, 
dat een sterke druk op de oppervlakte van het 
metaal wordt teweeggebracht, hetwelk daardoor 
veel dichter wordt. 

Midde l om olieverf op cement te doen 
houden. In de vergadering van het Polytechnisch 
genootschap tc Berlijn werd door het lid Keim aan
geraden om het vlak, waarop cement gebracht 
is, vóór het oliën drie of vier malen met azijn
zuur te bestrijken. 

Hydrographische mededeelingen. Bij ge
legenheid van het internationale congres voor 
statistiek, dat in het vorige jaar te Florence 
gehouden weid, heeft men op het noodzakelijke 
van uitgebreide hydrographische mededeelingen 
gewezen en met het oog daarop heeft het con
gres de volgende besluiten genomen: 

1°. Het is nuttig dat iedere staat dc hydro-
graphic van zijne wateren doet nagaan cn het 
onderzoek openbaar maakt; voor het geval een 
water of stroom aan meerdere landen behoort, 
moeten de onderzoekingen in gemeen overleg 
plaats vinden; 

2". de hydrographische bestudeering van cen 
land moot zich over de nuttige cn schadelijke 
wateren uitstrekken; 

3". bij dit onderzoek moet niet alleen op de 
physische eigenschappen , maar ook op de hy
giëne cn het nut voor handel, nijverheid en 
landbouw gelet worden; 

4". niet alleen de wateren, waarvan voor 
huiselijk gebruik of in fabrieken partij wordt 
getrokken, maar ook de minerale en medicalc 
wateren, dienen aan een nauwkeurig onderzoek 
onderworpen tc worden; 

5". de waarnemingen strekken zich uit tot de 
ondcraanlsclic strooinen , zoowel als tot die, op 
de oppervlakte van den aardbol en omvatten ook 
de stilstaande wateren in inccren of tusschen 
dijken gelegen. 

Behalve meerdere besluiten betrekkelijk dit on
derwerp heeft liet congres groote waarde gehecht 
aan opgaven van de hoeveelheid water, voor hui
selijk gebruik benoodigd, het gemiddelde verbruik 
voor eiken bewoner en de hoeveelheden, die 
voor gemeentelijke doeleinden worden bestemd. 
Bij de wateren verlangt het congres de afmetin
gen der bedden, het volume en dc stroomsnel
heid , het verhang , het verschil in temperatuur 
met de dampkringslucht eu verschillende meer
dere opgaven omtrent de hoegrootheid van den 
waterafvoer per jaar, maand, enz. 

Correspondentie. 

Aan d. If. le X. Aan uw verzoek kan niet wor
den ohlunn; de toegezonden stukken zullen U 
per post geworden. 

Aan G. te li. Uwe aanmerking is juist cn 
daarop zal iu liet vervolg golet worden. 

.Ion .1. te (.'. In het volgend nominee zal uw 
stuk geplaatst worden. 
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Aankondigingen. 

Sltwiidng , A Juli, 
's Ilage, ten l l ' A ure, ntm het provinciaal bestuur: 

bet afsluitcu vnu liet llouweiiiiigswatcr cu vnu dc Hoogkil, 
met dc uitvoering van ceuige werken in verband daarmede, 
onder dc gemeente .Sb'cdrccbt, bcboorendc tot dc werken der 
Merwcdc cn Killen in de provincie Zuid-Holland. 

Amsterdam, teu 12 ure, op bet raadhuis: lo. het bou
wen ccner openbare burgersebool met lokaal voor dc gym
nastiek cn ccuc ondcrwijzerswouing; 2o. het maken cn 
Htellcn vau ecu ijzeren dubbele bnsculc eu bet leveren cu 
stellen van ijzeren brugleggcrs, jukken eu leuningen voor 
dc nieuwe bnsculcbrug n". 250. 

Haarlem, ten 3 ure, in bet loknnl van Staats: lo. het 
oiidcrboud van dc gebouwen, bruggen enz. van den llanr-
leiuinernieerpoldcr, iu 7 pcrceeleu; 2o. het vervnugeu van 
dc bouteu rolbrug over de Ringvaart vnn den polder bij 
Lcijniuidcn, door eene nieuwe bonten brug met ijzeren draai-
jend gedeelte. 

Donderdag. O Juli. 
Haarlem, teu 2V2 ure, aan liet proviminal bestuur 

het bouwen vau een Imvenmccsterswoning nabij dc koop-
vaardcrssehutsluis tc Nicuwcdicp. 

Vrijdag, 10 Juli. 
Arnhem, teu 12 ure, nau het provinciaal bestuur: het 

doen van outgraviugen cn verdere werkcu, tot opruiming 
van den Grocnendanlschcn kop, aan den rechter Vvanloever 
ouder Bcnnucl. 

Arnhem, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: liet 
aanleggen vau Twee Dwarskribben aan den liuker Wnaloe-
vcr, tusschen de pcilraaicn V cn VI aan dc Kckcrdonischcn 
Waard, beboorendc tot de verbetering van dc Waal in Gel
derland. 

Maandag, 13 Juli. 
HaaHtrlcht, ten 12 ure, aau bet provinciaal bestuur: 

de uitvoering van eenigc werken tot verbetering van liet 
Vaarwater der rivier dc Maas iu de Gemeente Drmoud, Ob-
bicht cn Papenhovcu en Grcvenbicbt, Hertogdom Limburg, 
in de raailijncn XXXVI tot XXXIX eu XL1 tot XXII, voor 
rekening der Ncdcrlaudschc eu Belgische Itegeeringen, naar 
aanleiding vau art. 9 van het trnctaat van 12 Mei 180)1, 
betrekkelijk dc watcrnftappiugcn vnu die rivier; in drie 
perceelen. 

IHngtiriafE, 14 Juli. 
Oud Ka repel. ten 12 ure, iu bet logement van G. Slo* 

tcmakcr: in twee perceelen; io. dc gcheclc herstelling cn 
vernieuwing van bet Kerkgebouw aldaar, iu zijn oorspron-
kchjkeu Bouwstijl; 2o. de daarstclling van een geheel nieuwe 
Pastorie, met dc aanhooren van dien; en daarna in één 
perecel: dc uitvoeriug der beide bovengemelde werken tc 
zamcugenomen. Voorts: hctrcchtzcttcn, inwendig herstellen 
en uitwendig verfraaien vau den Dorpstoren, staande tegen 
het kerkgebouw aldaar. 

Donderdag . IO Juli. 
Terheyden, ten 11 tire, in het raadhuis: bet maken 

cencr houten bcscbocijiug voor los- cn ladiugplnats langs dc 
rivier dc Mark, onder dc gemeente Terheyden. 

Donderdag . 23 Juli. 
Iloiilcnlsse, teu 11 ure, in het' gemeentehuis: Het 

verbeteren cu bcgriuden van wegen in die gemeente over 
ecue lengte van 5020 cl. 

Afloop van aanbestedingen. 

Zwolle, 20 Juni: Het veruicuwcu van dc rijksbrug 
over de groote Hagen te Almelo, gelegen in de grootcu 
weg der 2de klasse, No. 2, gedeelte van Nijvcrdal tot de 
Pruissiscbc grenzen, achter Knschede. Minste inschrijver 
was dc beer A. Nijliof, te Almelo voor / U507. 

(•rollingen, 20 Juni: het doen van ceuige herstellingen, 
euz., aan dc zeeweringen wederzijds Delfzijl, m 1808; hierop 
ingeschreven door H. K. van Bunren, Delfzijl,/2700, voor 
het 1ste perceel, cn voor het2de II. K. van Biuiren, f 1000, 
cn J . II. Rottinghuis, mede tc Delfzijl, ƒ 1595. Nog werd 
van wegc het miuistcrie van binnculnudsclic zaken, door 
't zelfde bestuur aanbesteed: liet maken, leveren en stellen 
vau meubelen cu leidingen in de rijks hoogcre burgerscholen 
tc Wartluin cu Sappcincer; hierop is ingeschreven voor de 
school tc Wnrffuni, door C. Huuiug, Groningen, ƒ 9100, en 
II. Oifrmga, idem, ƒ8988 , school tc Sappemccr, door C. 
Buuiug, Groningen, ƒ9600; H. üflVinga, idem, /Ö5&8, cn 
E. H . dc Herder, Henirik, 9450. 

's llerlogcnbofteh , 20 Juni: het onderhouden van het 
Ncdcrlandsch gedeelte der Zuid-Willemsvaart in dc provincie 
Noord-brabaut, van den I Juli 1808 tot en met den lant-
stcu December 1871. Aangenomen door den heer G. ,1. van 
Krp tc *s Bosch, voor ƒ 143,000. 

Ut rech t , 2 Ju l i : het bouweu van ccn Hccrcuhuis tc 
Wijk bij Duurstede. Acht inschrijvers, als: V. A. van Nug-
teren te Viaueu ƒ 41990J . Koud ijs te Doorn /\'17998; .1. A. 
van Straatcn tc Utrecht ƒ.'17050; A. C. Vink tc Utrecht 
ƒ 30369. F. J. Gerritsen te Doom ƒ .'{6161; 1). M. dc Unr tc 
Utrecht ƒ32775; J. van Rossum cn It. Dirks tc Utrecht 
ƒ32775; G. vau Bcrkum tc Arnhem ƒ31791. 

Advertentiën. 

OPZICHTER. 
?S . ^ n .vraagt een Opzichter, bekend met bet deen 

r t _ . ï a n Opnemingen en Waterpassingen voor aarde-
* B a J Ö O T V O p een tractement van Vijftig Gulden 

strekkende kennis van Bouwkundig 
t aanbeveling. Inclineerenden adres-
, onder overlegging van bewijzen van 
id, met franco brieven onder letters 
en Uitgever van «De Opmerker." 

BOUWKUNDE. 
Een bekwaam Bouwkundige zag zich gaarne 

zoo spoedig mogelijk geplaatst als O P Z I G T È R , 
kunnende dc beste getuigschriften overleggen. 

De brieven in te zenden aan den Uitgever van 
do Opmerker, letter C. 

Haarlemmermeerpolder. 
A A N B E S T E D I N G , 

DIJKGRAAF EX HEEMRADEN VAN DEN 
HAARLEMMERMEERPOLDER zullen op Maandag 
den O'1'" Julij 1808, des namiddags ten drie ure, 
aan de Secretarie van dien polder, in het lokaal 
van STAATS op den .lansweg tc Haarlem . over
gaan tot ile openbare aanbesteding bij enkele in
schrijving van 

Het vervangen van de H O U T E N 
R O L B R U G over de Ringvaar t van den 
polder bij Loi jmuiden, door een 
nieuwe H O U T E N B R U G met IJzeren 
draaijend gedeelte. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den opzigter 
van den polder tc Aalsmeer en bij den lloofd-
opzigter te Haarlem. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op 1". 
Julij des namiddags ten 2 ure. 

De oestekken en voorwaarden zijn op franco 
aanvrage gratis verkrijgbaar aau de Secretarie 
des Polders cn liggen op de gebruikelijke plaat
sen ter lezing. 

HAARLEM , 18 Junij 1868. 
Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, 

J. W. M. VAN DE POLL, Dijkgraaf. 
J. C. VAN DE BLOCQUERIJ, Secretaris. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapitcelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen , Grafteekencn , enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-prcparatcn tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 X 2 tot 48 x 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1867, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransen 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken, Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, lie van & Sim ze, 
Bonner-Hutte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C°. 
Adres: F O X . K E B S & C°. Rapenburg. Amsterdam. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

IM.M ItKKIIOFIV en Konen te Biebrlch. 
Deze C E M B N T S O O R T , die blijkens getuig

schriften , waarvan bij den ondergotcekendc inzage 
tc bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
cn is steeds verkrijgbaar bij den Hoolil-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N D E R P O T . 

Stooiiifabryit van Draadnagels 
te A R N H E M . 

Orders op dit artikel, in afmetingen van '/, tot 
5% Rijnlandsche duimen lengte, uit taai Duitsch 
ijzerdraad met verzonkene schroef of platkoppen, 
worden met spoed uitgevoerd. — Prijscouranten 
en monsters worden op fi aneo aanvrage gegeven en 
aan fabrikanten, winkeliers en aannemers voordcelig 
rabat aangeboden. Recommandeert zich tevens in 
het leveren of veranderen van Brandspui ten , 
Pompen en daarbij beboorendc bcnooiligilheden. 

J . H . P O T H M A N N . 

C H A R L E S I I E l l ï & IIIENFAIT. 
WESTERIIAVEN , Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren Plannen cn Begrootingen voor de 
Verwarming en Venti leering van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmect- en andere instrumen
ten voor'den WATERSTAAT, DE GENIE, HEN A.WI.KU 
VAX SPOORWEGEN en OPENBARE WERKEN. — Voorts 
dc 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. 

MAATSCHAPPIJ 
tot bevordering der Bouwkunst. 

Het Bestuur heeft de eer Heeren Leden uit te 
noodigen tot bijwoning der 26 '" Algemeene 
Vergadering, op Woensdag den 8""" Juli e. k, 
des avonds te 7 ure in het lokaal E i k en L i n 
den, Plantage, Middenlaan, V 141 te Amster
dam; terwijl dc Algemeene Wetenschappelijke 
Bijeenkomst zal plaats hebben in hetzelfde lokaal 
op Donderdag den 0 t a Juli daaraanvolgende, des 
morgens te 10'/^ ure. 

De ontwerpen ingezonden op de Prijsvragen 
van hot jaar 1807 zullen tentoongesteld zijn in 
bet lokaal der vergadering. 

Namens het Bestuur, 
De Secretaris, 

H. M. TETAR VAN ELVEN. 
Amsterdam , 1 Juli 1868. 

M I D D E L B A A R O N D E R W I J S . 

Bij D. A. THIEME, te Arnhem, zijn ter perse, 
om binnen kort te verschijnen : 

SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE, 
ten dienste van het 

M I D D E L B A A R ONDERWIJS 

en tot zclfonderrigt. 

Vrij bewerkt naar KNAPP. WAGNER , Wagner's 

.lahresbericht en anderen, 

nooR 

D r . C. H . T H I E B O Ü T Jr . 
bceranr nnu de Hoogcre Uiirgcrecliool tc Andiciii. 

L E E R B O E K 

M I N E R A L O G I E , 
ten gebruike bij het onderwijs in de Deir.slofkundc 

aan de middelbare scholen, 

DOOR 

B . E . D E H A A N , 
bccranr aau de Hoogere Burgerschool tc Nijmcgcu. 

1' Cursus. Algemeene Mineralogie. 
2' Cursus. Beschrijvende Mineralogie, 

met meer dan 200 Figuren in den tekst van 
den l " " 1 cursus. 

A Vendre deux Machines a vapeur verti
cals , de la force de 6 et 8 chevaux, avec chau-
dièrc et tous les maneges; une Chaudièro tubu-
laire de 15 chevaux avec sa chominée; Tours a 
flleter; un trés fort tour en l'air et Alésoir au 
complet; Cahcstans, Cries et Moufles; Ontils dc 
forge avec enclumes; Outils d'ajustcurs et do tour-
neiirs; Etnux; une giande quantité dc Modèles , 
tels que 300 engrenages, 150 poulics et autresj 
Banc si forer les canons et Machines ü rayer lfs 
canons. 

s'Adrcsser au bureau du Journal al'Opmerker" 
par lettres aflranchies sous les initiales R. 

ven te Arnhem bij Ü. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN DAKKENES & O», te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Derde jaargang. If0. 28 

(eriebijil geregeld iedere! Zalerdig bij 
It. A. THIEME te Arnhem. 

Priji per 3 numnVi franco p.p. ƒ 1.63. 

11 Juli 1868. 

Mei iboiDterl ziét voor eet jiirfiig. 
Uierleilita kul» / -.SO par finnan regel 

en ƒ- .43 mor llfel oD eeo 1°. 

WEEOIAD voor ARCHITECTEN, MENIEÏÏRS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 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 r E T S T D T J G z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURG!!, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. H. LEHMAN, II. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EÏSINGA, H. P. VOGEL. 

OPENING DER TENTOONSTELLING VAN 
NATIONALE NIJVERHEID EN KUNST 

TE ARNHEM. 

De plechtige opening dezer tentoonstelling had 
op Zondag, den 5 d r n Juli, plaats op de wijze, bij 
programma bekend gemaakt. Een zeer groot aan
tal genoodigden, inzenders, leden van de jury 
cn leden van dc Maatschappij van Nijverheid wa
ren ten één ure in de concertzaal van Musis 
Sacrum vereenigd en begaven zich in de bepaalde 
orde naar de groote zaal, waar een plechtig koraal, 
door de kapel van het regement veldartillerie, 
staande werd aangehoord. 

Dr. L. Mulder, president der commissie voor 
dc tentoonstelling, verwelkomde de bijeenzijnden, 
herinnerde aan de geschiedenis dezer onderne
ming, waarvan het welgelukken inzonderheid is 
toe te schrijven aan de algemeene medewerking 
en ondersteuning, welke zij ondervonden heeft. 
Ten bewijze hiervan diene dat er 1200 inzenders 
van dc aangeboden gelegenheid tot tentoonstelling 
gebruik gemaakt hebben. De samenstelling van 
dc jury op de door de commissie vastgestelde 
wijze, verdiende aanbeveling, daar er meer dan 
7500 stemmen waren uitgebracht. Mocht de Ne-
dcrlandsche nijverheid op de Parijsche tentoon
stelling in het oog van sommigen niet in al hare 
kracht zijn vertegenwoordigd, wat deze expositie 
te aanschouwen gaf, rechtvaardigde ten volle haar 
goeden naain. De voorzitter bracht zijn dank aan 
verschillende autoriteiten, inzenders en commis
sion, en in dc eerste plaats aan de Regeering, 
van wier belangstelling, zoowel de aanvaarding 
van het eere-lidmaatschap der tentoonstellings
commissie , als de tegenwoordigheid van den heer 
Minister van binncnlandsche zaken en van diens 
ambtgenoot van financiën getuigden; eene lang
durige en herhaalde toejuiching bewees, dat ook 
Arnhems ingezetenen die komst der ministers op 
Imogen prijs stelden. 

Volgens het programma moesten daarop de na
men der bekroonde inzenders medegedeeld wor
den. De eere-voorzittor van dc jury, de heer 
Van Pallandt, burgemeester dezer gemeente, gaf 
te kennen, dat de jury met die taak nog niet 
gereed was cn droeg aan den voorzitter van de 
jury van de nijverheid, den hoogleeraar Voor
helm Schneevoogt, op om de reden van dat uit
stel tc verklaren. De heer Schneevoogt zeide dat 
de eigenaardige wijze van benoeming van de 
jury, door de inzenders zeiven, die door hunne 
stem tc kennen hadden gegeven aan welke per
sonen zij het oordeel over hunne voortbrengselen 
wenschten op te dragen, aan de jury meer dan 
ooit den plicht oplegde om met de meeste nauw
gezetheid cn nauwkeurigheid de inzendingen na 
te gaan. Wanneer het slechts gold een oordeel 
ever hetgeen schoon of minder schoon was, dan 
ware die taak gemakkelijk, maar de jury was 
gehouden een onderzoek in te stellen naar dc 
werking, naar den oorsprong, naar de samen

stelling, naar de waarde van elke der inzendin
gen cn zoodanig onderzoek was niet in zoo korten 
tijd te volbrengen. Om deze en andere rede? 
nen, — terwijl de meeste leden van de jury 
ook andere maatschappelijke plichten te vervullen 
hadden — had dc commissie van beoordeelaars 
zich verplicht gezien ccn langcren termijn tc ver
zoeken om den uitslag mede te deelen. Spreker 
meende dat daarin tevens ccn waarborg voor dc 
inzenders moest zijn gelegen, dat de jury met 
nauwgezetheid en onpartijdigheid dc haar toever
trouwde taak zou vervullen. 

De kapel van het regement veld-artillerie bracht 
het Festgesang an die Kanstier ten gehoore, dat 
met aandacht werd aangehoord. 

De voorzitter, daarna de autoriteiten enz. dank 
zeggende voor hare tegenwoordigheid, noodigde 
den cere-voorzitter der commissie voor de ten
toonstelling, den minister van biuncnhimlscbe 
zaken, uit dc bijeenzijnden naar de zalen der 
tentoonstelling voor te gaan. 

De heer Fock richtte zich eerst tot liet bureau. 
«Aan de commissie voor de tentoonstelling", zeide 
hij, „breng ik mijnen dank, voor de vriendelijk
heid, die zij had, om mij uit tc noodigen mij aan 
het hoofd van die commissie te stellen. Stem ik 
in," ging de minister voort zich tot de vergade
ring wendende, „met den dank des voorzitters 
van die commissie aan allen, die medegewerkt 
hebben door hunne inzendingen cn bemoeiingen 
tot het welslagen van deze tentoonstelling, vooral 
u, mijne heeren industrieclcn, begroet ik; udie 
deze voortbrengselen op het gebied van nijver
heid cn kunst hier hebt te zamen gebracht cn 
toont wat Nederland vermag. Moge deze ten
toonstelling ons het bewustzijn geven van onze 
kracht I 

»In de laatste jaren is de Nederlandschc nij
verheid met rassche schreden vooruitgegaan; me
nige hinderpaal is verdwenen. Door het wegval
len van menig vooroordeel, zijn vele belemme
ringen op zijde geruimd, cn de vrije ontwikke
ling der nijverheid bevorderd. Dc Regeering moet 
voortgaan op dien weg, om de belemmeringen, 
die aan de beschaving in den weg staan, op zijde 
te stellen. Zóó kunnen nijverheid en kunst zich 
ontwikkelen. 

»Tot die ontwikkeling van de nijverheid cn de 
welvaart des lands en tot beoefening der schoonc 
kunsten spoort opnieuw deze tentoonstelling aan. 
Aan de eischen en behoeften van den tijd te vol
doen, dat zij voortdurend uw streven, nijveren; 
den schoonheidszin aan te kwecken zij uw doel, 
kunstenaars. Moge deze tentoonstelling voor u 
en voor ons allen goede vruchten dragen! 

«Nijverheid cn kunst vragen Eendragt en Vrede. 
Mogen wij die nog lang behouden tot heil en 
voordeel van Vaderland cn Vorst I 

«Thans noodig ik u uit mij te volgen naar de 
zalen van de tentoonstelling." 

Eene algemeene luide toejuiching beantwoordde 
de korte rede van den eerc-voorzitter en men 

begaf zich naar dc tentoonstellingszalen , alwaar 
dc muziek van dc stedelijke schutterij zich deed 
hooren. 

De tentoonstelling overtrof bij den eersten oog
opslag onze verwachting en de klachten, die wij 
hoorden opgaan over de geringe breedte van de 
gangpaden zijn niet aan de commissie te wijten, 
maar wel aan het feit, dat de toezending aan
zienlijk grootcr geweest is dan men op grond 
der ingekomen aanvragen tot tentoonstelling ge
meend heeft te moeten verwachten. 

De genoodigden doorliepen de tentoonstellings
zalen, om daarna de matinee musicalo in het Park 
van Musis Sacrum bij te wonen en zich des avonds 
weder te dier plaatse te vereenigen bij het con
cert , vuurwerk en bal, dat door eene groote 
menigte bezocht werd en waarbij het minder aan
gename weder in zooverre het feest begunstigde, 
dat het vuurwerk uitmuntend slaagde. 

26'" A L G E M E E N E JAARI.IJKSCHE VERGADERIMG 
VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 

DER BOUWKUNST. 

Heden avond werd in liet locaal Eik en Lin
den in dc Plantaadjo de 26'" algemeene jaar-
lijksche vergadering der Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst gehouden. 

Onder de aanwezige leden, ten getale van 82 
opgekomen, mogt zich de Eere-voorzitter de heer 
D. D. Büchler bevinden , die niettegenstaande zijno 
82 jarigen leeftijd zich uit liefde voor de werkkring 
der Maatschappij had aangespoord gevoeld deze 
vergadering bij te wonen, terwijl bovendien uit 
verschillende plaatsen van ons land corresponden
ten, afgevaardigden en leden tegenwoordig wa
ren. De voorzitter de Heer J. H. Leliman, ver
zocht namens de aanwezigen den Heer Büchler 
de vergadering tc willen leiden, doch deze ver
ontschuldigde zich wegens zijn Imogen ouderdom. 
ZEd. opende na eene korte toespraak met een 
hamerslag de vergadering en gaf de verdere lei
ding dcrzelvc aan den Heer Leliman over, die 
daarop de aanwezigen in kernachtige woorden 
toesprak. ZEd. wecs op het bestaan der Maat
schappij cn wierp nog eenmaal een blik op het 
afgeloopen jaar, toen haar zilveren feest vele 
leden feestelijk deed tc zamen zijn, en betuigde 
dat het doel der maatschappij, zoo als zij door 
hare werken bewijst, daarin bestaat iedere goede 
richting te huldigen cn geene bepaalde voor te 
staan; eendragt is haar streven en daartoe roept 
Zij dc medewerking in van alle leden voor haar 
zelve, het bestuur en ook voor hem als voorzit
ter. Na mcdcdeeling der werkzaamheden voor 
dien avond verzocht de voorzitter den secretaris, 
den Heer H. M. Tétar v. Elven het verslag voor 
te lezen. 

Het verslag met de meeste nauwkeurigheid 
samengesteld gaf de volgende bijzonderheden te 
kennen, dat de maatschappij zich in voortdu
rend™ doch langzamen bloei verheugen mogt en 



het ledental met 31 vermeerderd was, zoo dat 
op 1 Mei 1868 960 leden tot hare werkrinf 
behoorden. Door den dood van den Heer l.ud 
wig Lange werd het aantal barer cerelcden inet 
één verminderd. In het bestuur vond, door 
het bedanken van den Heer Godefroy als voor 
zitter, die na eene reeks van jaren met onver 
flauwden ijver aan haren werkkring besteed te 
hebben, (9 jaar als secretaris cn 5 jaar als voor
zitter) niet meer in aanmerking wenschte te ko
men , eene verandering plaats, terwijl evenzoo 
eene vacature ontstond, door hel uittreden van 
den Heer B. dc Greef. Het Bestuur is op heden 
saamgesteld uit de Heeren : 

D. D. Büchlcr, Eerevoorzitter. 
J. H. Leliman, Voorzitter. 
J. Verhey, Vice-voorzitter. 
II. M. Tétar van Elven, Secretaris. 
P. J. Hamer, Penningmeester. 
W. J. J. Offenberg. 
W. Springer. 
G. B. Salm. 
H. Molomans 

die allen met uitzondering van den Heer Vcrhcy 
(om redenen van gezondheid afwezig) ter verga
dering tegenwoordig waren. 

Na eenige verandering onder de corresponden
ten aangetoond te hebben en hen dankzeggende 
voor de trouwe behartiging der belangen van de 
Maatschappij volgden dc verslagen der afdeclin 
gen, ten getale van 0, die allen als om strijd be 
bewijzen geven van voortdurenden vooruitgang, 
zij zijn Delft met 49 , Arnhem met 37 , Rotter
dam met 146, Amsterdam met 135, 's-Graven 
hage met 02 en Zwolle met 21 leden. Het Be
stuur gaf haren wensch tc kennen dat het volijve 
rig streven der afdeelingen oorzaak mogt zijn tot 
oprigting van meerdere op andere plaatsen van 
ons land. 

De vele en drukke bemoeiingen, als de gchou 
dene feestviering, de tentoonstelling, dc ver 
plaatsing van het archief en dc geringe voorraad 
ingezonden stukken, waren oorzaak dat slechts 
een tweetal Bijdragen het licht zagen, terwijl eerst
daags 'de 13 d c aflevering van de oude bcstuande 
gebouwen, waarin het Stadhuis tc Naaiden opge
nomen is, verzonden wordt. 

De volgende aflevering zal het stadhuis tc Lei 
den bevatten. 

De prijsvragen werden boven verwachting gun
stig beantwoord en ter beoordeeling gesteld in 
handen van twee commission waarvan de eene de 
antwoorden op de eerste vraag (stadhuis) onder
zocht terwijl, dc andere zich onledig hield met 
de beoordeeling der 2" en 3' prijsvraag (Monu
ment v. Kampen, de Kcijzer en spoorwegstation). 
Onder de vele geschenken moeten vooral genoemd 
worden de portretten van Jacob van Kampen cn 
de Keijzer, der Maatschappij op haar zilveren feest 
door de afdeeling Amsterdam geschonken en die 
thans in de Bestuurskamer prijken als blijvende her
innering aan die feestdag. Bij dezelfde gelegen
heid ontving de Maatschappij van de Vereeniging 
Architectura et Amicitia 8 stuks opmetingen van 
oude bestaande gebouwen en fragmenten, allen 
achter glazen en lijsten en door leden der Vereeni
ging opgemeten. 

Zooals dc laatste Catalogus heeft doen zien is 
de bibliotheek die, dank zij de verandering van 
locaal (tegenwoordig Wijde Kapelsteeg) veel ge
wonnen heeft en in goeden staat van vooruitgang 
is. De Maatschappij bood Z. M. de Koning een 
volledig stel harer uitgegeven werken aan, even 
zoo aan het archief van het Ministerie van Bin
nenlandsche zaken en mocht hiervoor schriftelijk 
dank erlangen. 

Na mededeeling dezer punten werd onder her
haalde toejuiching den secretaris door deu voor
zitter dank gezegd en op diens voorstel het ver
slag door de leden goedgekeurd. 

De heer P. J. Hamer gaf hierna als penning
meester verslag van de linanciecle toestand dei-
Maatschappij, waaruit bleek dat bij eeue inkomst 
van / 1458.4ü 1/j dc som van 0347.17'/, uitge
geven was. 

De voorzitter benoemt hierop de heeren Metzc-
laar van Rotterdam, Vogel van 's-Gravcnhagc 
cn van Straten uit Amsterdam tot dc commissie 
van onderzoek der rekening, welke heeren zich 
deze benoeming laten welgevallen, even als de 
heeren v. Goor van Rotterdam, Molcmans en 
Olie van Amsterdam die de commissie van stem
opneming uitmaken. 

Dc Voorzitter stelt hierop cene pauscring in , 
terwijl beide commission in functie treden. Na 
afloop der pauze brengt de heer Metzclaar, namens 
dc commissie van onderzoek der financiën, rapport 
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uit en verklaart met zijne medeleden de reke
ning cn verantwoording van den penningmeester 
in juiste orde te hebben bevonden. Spr. zegt 
den heer Hamer dank voor zijn uitmuntend ge 
houden beheer. Uit het rapport van den heer 
v. Goor als lid der commissie van stemopneming 
blijkt nu, dat met bijna algemeene meerderheid de 
heeren Leliman en Springer herbenoemd waren. 
Beide hecren zijn bereid hunne betrekking we
derom tc aanvaarden en danken de vergadering 
voor dit blijk van vertrouwen. 

De Voorzitter deelt hierop mede, zooals reeds uit 
het verslag was gebleken, dat 11 antwoorden in
gekomen waren op de 1' prijsvraag, zijnde eci 
stadhuis voor de eerste stad des Rijks, en na 
nauwkeurig onderzoek aan den heer J. J. Nacrt 
gepensioneerde van het Belgisch gouvernement tc 
Rome, thans op reis door Griekenland, een ver 
eerend getuigschrift met een accessit van /' 300 
was toegekend, terwijl de heer Joseph dc Lcu, archi
tect tc Gcnd, een dito getuigschrift en een ac
cessit van ( 200 bekwam. 

Drie ontwerpen werden loffelijk vermeld waar
van twee zich bekend maakten. Van het een was 
de vervaardiger de heer L. II. Eberson architect 
tc Arnhem, terwijl het andere een ontwerp was 
van den heer A. Brans, bouwkundige te Rotterdam. 

Op de 2lc prijsvraag, een monument voor Jacob 
van Campcn cn II. de Kcijscr waren 5 antwoor
den ingezonden. 

De prijs van ƒ 250 werd behaald door den heer 
R. Bisschop, bouwkundige te Rotterdam, terwijl 
een ontwerp lolfclijk vernield werd, waarvan de 
heer van Gcndt, sectie-ingenieur tc Alkmaar zich 
als vervaardiger deed kennen. 

Ter beantwoording der 3J'' prijsvraag, dorps-
spoorwegstation, waren 21 antwoorden ingezon
den. 

Geene bekrooning werd toegekend , doch de heer 
W. C. Metzclaar leerling aan de Polytechnische 
school te Delft bekwam voor zijn ontwerp een 
voreerend getuigschrift en een accessit van ƒ75, 
terwijl aan het ontwerp van dc heeren .1. dc Haan 
cn II. G. Gallaij, bouwkundigen tc Amsterdam, 
een dito getuigschrift en een accessit van / 50 
werd toegekend. Dc hecren Naert en de Leu, 
niet ter vergadering zijnde, ontvingen de overige 
heeren de behaalde onderscheidingen uit handen 
van den voorzitter die elk hunner met een toe
passelijk woord toesprak. 

Op dc vierde prijsvraag waren geene antwoor
den ingekomen. 

Hierna vroeg de heer Gosschalk het woord, 
naar aanleiding der 10 d e vraag ten vorigen jare 
op de lijst der vragen van dc maatschappij ge
steld, cn toenmaals slechts vluchtig behandeld. 
Spreker wilde op deze vraag nogmaals dc bij
zondere aandacht vestigen en gaf de »wcnsch" 
te kennen daar de tijd tot het doen van voor
stellen verstreken was (volgens de wet vóór 
1" Maart) cene commissie te benoemen tot onder
zoek der vraag „dc wijze waarop uitbreiding ge
geven moet worden aan deze maatschappij." Naar 
sprekers nicening was cr veel in haar dat voor 
wijziging vatbaar is, niettegenstaande het vele 
goede, door haar tot stand gebragt. Spreker 
noemde haar te veel Amsterdamsen cn zou gaarne 
zien, dat haar bestuur benoemd werd uit de 
krachtigste elementen der verschillende plaatsen 
van ons land en noemde voorts nog eenige be
zwaren , en beval het doen verwisselen dei' plaats 
voor de algemeene vergadering en bijeenkomst 
ten sterkste aan. De heer Metzclaar betoogde 
het vele goede in dien wensch opgesloten, doch 
raadde hierin den langzamcn maar zekeren weg 
te kiezen cn vooral het oordeel en de meerdere 
bezwaren van alle leden af te wachten. 

De heeren Godefroy, van Elven, Calisch, Sa
raber, Vogel, Salm, dc Voorzitter cn anderen be
spraken in verschillenden zin dezen wensch, waarna 
deze het gesprokene resumeerden tot het volgende 
voorstel. «Dat de heer Gosschalk zijn wensch 
schriftelijk en meer gemotiveerd zou indienen, 
ten einde het bestuur, hiertoe door de vergadering 
gemachtigd, cene commissie zou benoemen, om 
in overleg met dezen heer dit vraagstuk' te rege
len en ter kennis van de leden te brengen en 
op de eerstvolgende vergadering te bespreken. 
Dit voorstel wordt bij acclamatie goedgekeurd. 
Hierop noodigt de voorzitter heeren leden, welke 
op dc morgen te houden algcin. bijeenkomst een 
der vingen der Maatschappij wenschen tc beant
woorden , hunne namen aau het Bestuur kenbaar 
tc maken. Onder aankondiging van zich zelve 
voor de 1'. 3C. 5C. en 7c vraag cn de wensch 
uitende dat deze bijeenkomst even talrijk bezocht 
moge worden als dc gehouden vergadering, sluit 

de voorzitter dezelve onder dankzegging aan dc 
leden voor den veclvuldigen opkomst. 

Wij hopen in het volgende nommer het ver-
slag der bijeenkomst van 9 Juli tc geven. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Op 27 cn 30 Juni zijn drie gedenkteekens 
geplaatst tot herinnering aan den strijd te Lan-
genzalsa. Het eerste staat op den Jodenheiivel 
cn is eene eenvoudige obelisk van 27 voet hoogte, 
die door de stad Langensalza werd opgericht. Het 
tweede monument staat in het zoogenaamde 
»Badewiildchen" cn is blijkens het opschrift eene 
vereering van het tweede Silczische Grenadier-re-
gement aan de gevallen krijgsmakkers; het be
staat uit een eenvoudig rotsblok, omgeven door 
een ijzeren hek met lauwerkransen. Het derde 
gedenkteeken staat op het kerkhof der stad, heeft 
cene hoogte van 40 voet cn is een kunstwerk in 
zuiver Gothischcn stijl, dat uit Elzersteen gehakt 
is; het laatste werd door de Hannoveranen tot 
herinnering aan hunne gesneuvelde landgenoo-
ten opgericht. 

Ook de Oostenrijkers blijven niet ten achteren 
hier en daar gedenkteekens aan den Moedigen 
strijd te plaatsen; zoo werd cr dezer dagen, deu 
27 Juni 1.1., een monument met groote plechtig
heid onthuld op dc Gablenz-hoogte bij Trautenau 
voor de gesneuvelden van het tiende Oostenrijk-
sche armeckorps. 

— Te Deutmannsdorf in Silesië had bij den 
bouw van een woonhuis op 22 Juni I. I. een 
groot ongeluk plaats. Het houten geraamte van 
het gebouw was zoover gereed, dat .men op 
dien dag overging tot dc gebruikelijke inwijding 
door het zingen vau liederen en het houden eener 
rede, waartoe de werklieden en meer andere per
sonen op de bovenste bintlaag plaats genomen 
hadden. Plotseling kraakte een der balken cn 
een groot deel van het houten geraamte stortte 
in , waarbij 22 menschen, en daaronder tien zeer 
gevaarlijk, gewond werden. 

— De ceriigstc kruitinolen van gansch Grie
kenland, die te Argos gevonden wordt, is den 
20atc" Juni in de lucht gevlogen. 

— Voor weinige dagen heeft men, bij de ont-
gravingen in Emporium Romanum nabij den Ti-
bcrstrooni in Rome, een voortreffelijk stuk Car-
rarisch marmer van 585 kubieke voeten inhoud 
gevonden. Men hecht hieraan uit een archeolo
gisch oogpunt groote waarde, daar vier der zij
den met Latijnsche opschriften bedekt zijn. 

— Op den lstcn Juni 1809 zal eene groote 
tentoonstelling van nijverheid tc Lyon geopend 
worden. 

— Het bewind over de vakken van de Main-
Wezer-spoorwcgbaan, die tot het Groothertogdom 
Hessen behooren, is sedert den eersten Juli over
gegaan aan Pruisen krachtens eene overeenkomst, 
tusschen dien Staat cn Hessen gesloten. 

— liet Pruisische ministerie heeft eene beslis
sing genomen omtrent de richting, die aan den 
Venlo-lhuuburgschcn spoorweg tusschen Osna-
brück cn Breinen moet gegeven worden. De lijn 
zal over Lcmfoi de cn Diepholz worden aangelegd. 

— Den 8stcn Juli is de wedstrijd voor naai
machines te Berlijn geopend en daartoe zijn 41 
werktuigen door 20 mededingers ingezonden. 

— Volgens het blad the Owl heeft zich eene 
vennootschap gevormd tot het leggen van een 
onderzeescheii kabel tusschen Brest en New-York; 
die kabel zou in Engeland gemaakt cn door de 
Orcut Eastern gelegd worden. 

— Nog bericht de Owl, dat ontwerpers van 
een onderzeeschen tunnel tusschen Calais en Dover 
onlangs eene menigte opnemingen hebben gedaan, 
om dc kans van uitvoering te onderzoeken. Zij 
zouden op dit oogenblik in onderhandeling zijn 
met de Engelsche en de Fransche regecring, en 
Napoleon zou zich voor het plan verklaard heb
ben, mits de Engelsche regeering het met hem 
eens ware. 

— Sedert 1853 is de bevolking van Parijs 
verdubbeld. Het aantal huizen, op last van den 
Heer Haussmann in 15 jaren afgebroken, bedraagt 
in ronde cijfers twintig duizend ; liet aantal nieuw
gebouwde huizen in heUelfde tijdsbestek 45,000. 

— In het Crystal Palace bij Londen heeft op 
het oogenblik cene tentoonstelling plaats van 
luchtballons en machines, die op dc luchtvaart 

Intrekking hebben, terwijl groote prijzen zijn 
uitgeloofd voor betere middelen van gemeenschap 
niet gestrande schepen dan men tegenwoordig 
heeft. Onder de tentoongestelde voorwerpen is 
eene stoommachine ter zwaarte van 12 pond, 
«•elke binnen vijf minuten , nadat de ketel ge
stookt wordt, een paar vleugels in beweging 
brengt en dan op 12 voet van den grond zich 
cenigen tijd voortbeweegt. Vele nieuwe uitvin
dingen zijn gedaan , doch wegens dc kostbaarheid 
j e r vervaardiging, moeten slechts teekeningen 
de toeschouwers voldoen. Het belangrijkste ten
toongestelde werktuig is dat van den heer Roycrs, 
hetwelk door middel van eene soort van mortier 
een zwaren kabel van het strand op een schip 
in nood kan werpen. Geen uitvinder heeft zich 
echter nog opgedaan, die iets doelmatigs heeft 
bedacht, om dc luchtballons tc sturen. 

B I N N E N L A N D . 

Amsterdam. De Directie der Amsterdamsche 
Kanaalmaatschappij heeft den heer Dirks, niet 
ingang van 1° Januari 1809, op zijn verzoek, 
een eervol ontslag verleend als Eerstaanwezend-
Ingcnicur der maatschappij. 

's-Gravenhage. Bij beschikking van den mi
nister van binnenlandsche zaken van 3 Juli 1868, 
is de spoorweg-opziener J. S. A. Noordendorp, 
ter standplaats Roosendaal, mede belast met bel 
dagelijksch toezicht op den Staatsspoorweg van 
Ilergen-op-Zoom naar Goes. 

Arnhem. Bij gelegenheid van de 91 •" alge
meene vergadering en het nijverheids-congres te 
Arnhem wordt den leden der maatschappij van 
nijverheid in het programma de bezichtiging aan
bevolen van: 

Dc openbare stadsbibliotheek; het museum 
Wessel Knoops; het natuurkundig genootschap 
tot Nut en Vergenoegen ; de zinkfabriek van de 
firma Rodenhuis & Co.; de rijtuigfabriek van de 
firma Heiniich & Veth; de terra-cottafabriek 
van den heer J. C. Stoeller Wzn.; de ijzergie
terij van den heer G. C. O. Beelacrts; dc fabriek van 
wis- cn natuurkundige instrumenten, balansen 
en bascules van dc firma Becker & Buddingh ; de 
fabriek en het magazijn van wis- cn natuurkun
dige instrumenten van den heer B. Holsboer, 
Ridderstraat; de lijstenfabriek van den lieer G. 
II. J. Broekhoff; dc Arnhcmsche meel- cn brood
fabriek ; de stooinhoutzagerij van den heer G. T. 
Coers; dc stoom-boekdrukkcrij van den heer G. J. 
Thicme. 

Het bureau is samengesteld uit: 
dr. L . Mulder, voorzitter; J. A. van Lrtbcn 

Seis, 2" voorzitter; J. Nagel, Jr., secretaris-
thesaurier. 

Dc subcommissicn zijn de volgende, als: 
A. Voor logies. Jbr. R. J. Tcding van Berk

hout , L. II. Eberson , J. A. van Lobcn Seis , J. 
Nagel Jr. 

1). Voor de vergaderingen. Dr. L. Mulder, 
J. J. de Kempcnaer, A. Reimann, P. J. de 
Quartel. 

C. Voor de table d'hótc en het diné. J. M. 
J. Engelberts, G. Keller, M. J. H. Nolthemus, 
II. II. Reijcrs. 

— In vele dagbladen zijn meer of min nauw
keurige berichten geplaatst aangaande het onge
luk met het vervoer van nytro-glycerine nabij 
Quenast en uit allen blijkt dat de aangerichte 
verwoesting boven alle beschrijving vrceselijk is. 

Het vrceselijk ongeluk te Quenast heeft de 
aandacht op de oorzaak dier ellende gevestigd, 
op de nitro-glycerine. Deze olieachtige stof is 
cene verbinding van glycerine (uit de zcepziedcrij 
bekend) met salpeterzuur, en vormt eene zoetach
tige, maar vergiftigde olie van helder gele klem-. 
Een droppel op een aanbeeld met den hamer ge
slagen, ontploft met een vreeselijken knal; op 180" 
Celsius ontploft de olie. 

Deze kracht doet haar bij bergwerken voor het 
springen van mijnen veel gebruiken. Zij is ver
kieslijk boven buskruit, omdat het boren der 
springaten minder arbeid kost, en de snelheid 
der ontploffing de uitwerking grooter, dus ook 
goedkooper maakt. 

Dc stof is echter hoogst gevaarlijk. Een berg
werker in Silezië wilde een stuk bevroren nitro
glycerine in kleine stukken splijten, maar de 
eerstc s | a g met den hamer veroorzaakte eene 
ontploffing, zoodat de arme man letterlijk in on
telbare stukken werd geslagen. Al wat naar 
stooten, beweging, enz. gelijkt, moet bij hare 
behandeling vermeden worden. 
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Eene der nieuwste toepassingen maakt van de 
nitro-glycerine een oorlogswapen. Door toevoe
ging van zekere poreuse stoffen wordt zij in een 
poeder veranderd, dinamiet genoemd. Zij verliest 
daarbij die lichte ontplofbaarheid, maar kan daar
entegen in geschut aangewend worden. De ijzeren 
pantserplaten moeten tegen die kracht niet be
stand zijn. Dc uitbarsting volgt eerst bij het 
inslaan van het schot in den gepantserden muur, 
die dan in duizend stukken uitóónspringt. Voor
liet geschut zelf moet deze nieuwe lading niet 
gevaarlijk zijn, ten minste niet voor de achter
laders. Men heeft er te Berlijn proeven mede 
genomen. 

Delft, 0 Juli. Aan de Polytechnische school 
is ccn voldoend examen B. (artt. 61—62 W. M. 
O.) afgelegd door de kweekelingen, de heeren: 
A. B. Albers, J. I. E. v. Bergen, J. C.de Bruin, 
Th. W. C. Herckenrath, C. J. de Jong van Beek 
en Donk, J. E. de Meijier, J. G. M. Roijanrds, 
G. Tink, ,1. W. le Comte, J. F. Grol!. M. II. 
Hartogh, W. C. Metzclaar, A. F. Pflughaupt j r , 
(art. 63) door G. Turk, en (art. 64) door E. F. 
van de Sande Bakhuijzen en J. II. L. van Dcinse. 

Volgens de wet op het middelbaar onderwijs 
wordt bij art. 61 cn 62 het examen voor burger
lijk of bouwkundig ingenieur, bij art. 63 dat voor 
scheepsbouwkundig ingenieur cn bij art. 04 dat 
voor werktuigkundig ingenieur bedoeld. 

— Men verneemt, dat zich bij de commissie 
benoemd tot het afnemen van het eindexamen 
aan de polytechnische school te Delft, hebben 
aangemeld voor het erlangen van diploma's: van 
civiel-ingenieur 12 candidaten, van bouwkun
dig ingenieur of architect 1, van scheepsbouw
kundig Ingenieur 1, van werktuigkundig inge
nieur 2, van mijnen-ingenieur I en van techno
loog I candidaat. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Mi»;.mint;. IS Juli. 
Rljsscii , teu 11 ure, teu huize vau .1. II. Koedijk: Het 

bouwen vau ecu buis met zeven woningcu cu bestuurskamer 
onder één dak. 

Maastricht, teu 12 ure, aau bet provinciaal bestuur: 
de uitvoering vau eenige werken tot verbetering vau bet 
Vaarwater der rivier de Maas in dc Gemeente l'rmond, Ob-
biebt cu l'apcuhoveu en Grcveubicht, Hertogdom Limburg, 
in dc raailijuen XXXVI tot XXXIX eu XL1 tot XI.II, voor 
rekcuiug der Nederlandsehe cn Belgische Hegccringcn, naar 
aanleiding vau art. ü van het tractaat van 12 Mei 1863, 
betrekkelijk dc watcraftappiugcu vnu die rivier; iu drie 
perceeleu. 

Zul lcu. ten 1 ure, teu raadhuize: liet doen van wit-, 
Bchoouniaak-, vcrw- en reparatie werken aan het Gemeente-
buis, politic dag- cu nachtwacht, scholen cu onderwijzers-
woningen cn aau de Algemeene begraafplaats, benevens het 
verlengen vau liet ijzeren hek vau het loopbrugjc bij de 
llooiupjcswnl cn het maken cener separatie in ecu der loka
len van dc Oc openbare school, enz. 

Dinsdag, 14 Juli. 
Oudknrspcl, ten 12 ure, iu bet logement van G. SIo-

tcmakcr: in twee perceelen; lo. dc geheele herstelling eu 
vernieuwing van het Kerkgebouw aldaar, in zijn oorspron-
kclijkeu Bouwstijl; 2u. dc danrstelliu^ van ccn geheel nieuwe 
Pastorie, met dc aauhoorcu van dien; cn daarna inéén 
perceel: dc uitvoering der beide bovengemelde werken te 
zamen genomen. Voorts: hctrcchtzettcu, inwendig herstcllcu 
cn uitwendig verfraaien van deu Dorpstoreu, staande tegen 
het kerkgebouw aldaar. 

Helft, teu 12 ure, aan het bureau der directie der ar
tillerie stapel- eu eoustructie-magazijneu: Herbesteding van 
dc levering vau band-, plant- en staafijzcr, jtcn hchoc\-e vnu 
voorschreven mngazijnen. 

Donderdag. IA Juli . 
Tcrhcyden, ten 11 ure, iu bet raadhuis: het maken 

ccucr houten bcschocijing voor los- cu ladiugplnnU langs de 
rivier de Mark, ouder de gemeente Tcrhcydcn. 

Utrecht , ten 11 ure, iu het Hotel de l'Kuropc: bet 
vernieuwen vnu dak en zoldering boven dc woning voor deu 
Directeur vau 's ltijks Hospitaal tc Utrecht. 

Ilrlellc, ten 11 ure, teu huize vau Harteiiroth: Het 
makeu van Stceuglooijiug, het opmakcu van ecu gedeelte 
Ituiteudijk eu het innken vnu ccn Aausluitdijk aau deu pol
der Stellendam, cilaud Goederccdc. 

Haarlem, ten 2'/2 ure, aan het proviuriaal bestuur 
bet uitvoeren van eenige werkzaamheden tot onderbond van 
de Rculsclic vaart iu ifc provincie Noordholland. 

Vrijdag, 17 Juli. 
' H HOMC II , ten 10'/2 ure, aau het provinciaal bestuur: bet 

trekken der aauwezige paalstompen iu het voormalige palen-
hoofd, langs de haven tc Bcrgeu-op-Zoom, bewesten dc 
Wntcrschaus. 

Arnhem, teu 12 ure, aau het provhiciaal bestuur: het 
aanleggen van drie dwarskribbcu ann den linker Waaloevcr 
bovcu eu beneden bet fort Loevestcin, behoorende tot dc 
werken tot verbetering vnn de Waal in Gelderland. 

Zaterdag, IN Juli. 
Kroningen, teu !»'., ure, aan bet Hnadhuis: Het ver

grooteu van bet ltandhuis. 
Delft , teu 11 ure, in het logement den Dolk: het doeu 

vau herstellingen aan dc kazerne Prinsenhof aldaar. 
X«volle, teu 2 ure, iu het logement dc Zeven provin

ciën: het verrichten van graafwerken cu nauvulleu met zand 
van ccn terrein aau den toegangsweg naar het Station tc 
Zwolle. 

Dinsdag, 11 Juli. 
'•Hage, teu 12 ure, ann bet ministerie vau binnenl. 

zakcu: bet spauucu van één draad aau dc bestaande tele
graafpalen langs den Staatsspoorweg tusschen Alkmaar eu 
Uitgeest, en dc aanleg eener telegraaflijn met één draad 
langs den Staatsspoorweg tusschen Uitgeest en den Noor-
dcr-IJdijk. 

Donderdag, 2» Juli . 
llontcniflse, ten 11 ure, in het gemeentehuis: Het 

verbeteren en begriadea vau wege» iu die gemeente over 
eene lengte van 5026 el. 

Mcdcmhllk, ten 12 ure, iu bet Koggenhuis; het daar-
st ellen der gebouwen cu inrichtingen voor bet tc stichten 
Stoomgemaal iu liet Ambacht der Vier Noorder Koggen. 

Vcnlo, ten 12 ure, in deu Gouden Leeuw: het makeu 
ran ecu nieuwen uitgnng door dc vestingwerken voor de 
Geldcrschc poort. 

Vrijdag, 2-1 Juli. 
' H Bottelt, ten 10'/3 ure, aan het provinciaal bestuur: bet 

doeu van buitcugewone leveringen cu berstellingcu aau de 
Schipbrug over de Maas bij Hcdcl. 

Maandag, 27 Juli . 
Arnhem, ten 12 ure, op het Jagershuis ouder de 

Zijp: het bouwen vnu eene Kerk cn Predikantwoning te 
Schnnrsbcrgen. 

Donderdag, 30 Juli . 
's llage, ten 12 ure, nau bet ministerie van binueul. za

ken : het maken van znndfitudccringcn voor het hoofdmaga-
zijn en dc centrale wcrkplaatscu tc Zwolle, ten behoeve vau 
dc Staat-spoorwegen. 

Afloop van aanbestedingen. 
Middelburg, 2B Juni: lo. bet verdedigen vau den 

dijkvnl vau 27 Maart 1868 cu het opmaken van deu daar
achter liggcudcu zeedijk aan deu Kloostcmol, district Schar-
rendijke op Schouwen; minste inschrijver de heer C. Dek
ker tc Slicdrcclit voor ƒ 53,250; 2o. het verbeteren van den 
door deu dijkval vau 11 April 1808 beschadigden zeedijk 
van ilc VHctepolder; minste inschrijver dc heer W. van Uijc 
J.Jz. aldaar . voor ƒ 58,800. 

Anistcrdnm, 29 Juni: lo. het sloopcu van dc percee
len op de Oude Turfmarkt; 2o. bet sloopeu van dc steenen 
Wulfbrtig aldaar cn 3o. Het bouweu vau een gesticht tot 
verpleging van 100 kranmvrouwcu, op dc terreinen der ge
sloopte perceelen eu den aaugreuzcuden openbaren weg; 
minste inschrijver, dc beer L. C. Schaadc, voor de som 
vau ƒ 164,1)04. 

' H llage, 20 Juni. het ouderhoudcu vau lo. dc rijks 
rivier- cu oeverwerkeu, gelcgeu in dc rivieren de Nieuwe 
Maas, hetSclieur, den Hartelen bet Spui; 2o. de rijks-ocver-
werkeu, liggende ter wederzijden van de haven tc Helle-
voctsluis cu vau dc beide Hoorusebe hoofden aan deu Ouden 
Hoornschcu Zeedijk, beideu in de proviucie Zuid-HoLIandeu 
iugaaude l Julij 18G8 en eindigende 30 Juuij 1869. Miuste 
inschrijvers: voor no. 1 de heer J . Knlisch, tc Slicdrecht, 
voor ƒ 5007, eu voor uo. 2 de heer L. deu Brcjcn, te Har-
diuxvcld, voor/2100. 

Assen, 30 Junij: het maken, leveren cu stellen van 
meubelen, leidingen enz. in de rijks hoogere burgerschool 
tc dezer stede. Aangenomen door de heereu J. Buuïog en 
1). Postma alhier voor ƒ 11,200. 

'H llage, 2 Juli: lo. het maken cu stellen vau deu me
talen bovenbouw van dc brug over de Maas by Crevccoeur. 
Ue minste inschrijver wns de beer Loos Forsncr, te Wyt-
kcuski, voor ƒ53:1,800. 

2o. Het maken der gehouwen voor het station 's Hcrto-
gciibosch. Ue minste inschrijver was de beer Frankeu van 
Setcrs, tc Vucht, voor j 185,460. 

Haarlem, 3 Juli: dc aanleg eener telcgranfgeleiding van 
Purmcreud uanr dc Rijp. Minste inschrijver de heer M. 
Gödvliet tc Hoorn, voor ƒ624. 

'tt llage, 3 Juli: het herstellen cn verbeteren der rijks-
tclcgraaflijucu langs den Ilollandschcn ijzeren -spoorweg., tui-
schen Amsterdam en Botterdam cn het herstellen cn ver
beteren der rijkstclcgrnaHijncn langs den Bhij'n-spoorweg, 
tusschen Arnhem eu dc Pruissischc grens bij Bnbberich; 
alsmede laugs den Staatsspoorweg, tusschcu Arnhem en 
Zwolle, Zutphen cn dc Glanerbrug cn tusschen Almelo eu 
Hengelo. Minste inschrijvers: voor bet eerste werk, de heer 
G. Smit, tc Wilms, voor ƒ1248 , en voor het andere de 
heer W. Carmiggclt, te Brummcn, voor ƒ644. 

Amsterdam, O Jul i : lo. Het bouwen van eene opeu-
barc burgerschool 2de klasse voor jongens met locaal voor 
dc gymnastiek eu eene ouderwijzers woning op deu hoek van 
dc Hegulicrsgracbt eu Schans. Miuste inschrijvers dc hecren 
P. N . Wolft' C K Zoon voor ƒ34,972 en 2c. Het maken en 
stellen van eeu ijzeren dubbele bascule cn het leveren eu 
stellen van ijzeren brugleggcrs, jukken cn leuningen voor 
de nieuwe baseulcbrng u° 250, over de Prinsengracht aan 
den Amstcl. Minste inschrijvers dc hecren J. Zimmer eu 
Zonen voor ƒ11,730. 

' • Hage, O Juli: het afsluiten vau het Houwcnïngsche 
water cu van dc Hougkil met de uitvoering van eenige wer
ken iu verband daarmede, ouder dc gemeente Slicdrecht, 
behoorendc tot de werken der Mcrwede en Killen in dc pro
viucie Zuid-Holland. Miuste inschriJ7er de beer J. de Jong 
te Hnrdinxvcld, voor ƒ26,900. 

Knsi'hedc, A Juli: het vergrooteu van cene der stoom-
katoenspinnerijen der hecren van Heek & C°. Het werk is 
gegund aau dc minste inschrijvers dc hecren ter Wcele eu 
Tunis alhier , voor de som vau ƒ 19,885. 

Advertentiën. 

AANBESTEDING. 
Op Zaturdag den iW™ Julij 1868, des namid

dags ten twee ure, zal in het Logement de Zeven 
Provincie» te Zwolle, bij enkele inschrijving worden 
aanbesteed: 

He t V E R R I G T E N v a n G R A A F W E R - . 
K E N en A A N V U L L E N met Z A N D 
van een terrein aan den toegangsweg 
naar het S ta t ion te Zwolle . 

Hot bestek ligt van af Dingsdag 14 Julij ter 
inzage aan bovengenoemd Logement en ten Kantore 
van de Architecten VAN GENDT te Arnhem, 



BESTUUR DER REGISTRATIE EN DOMEINEN. 

ONTMANTELING 
DER 

VESTING VENLO. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

De Directeur der Registratie cn Domeinen voor 
het Hertogdom Limburg mankt bekend, dat op 
Donderdag den 23 Julij 1808, des middags om 
12 ure, ten Koffijhuize van F, BLOEMEN , in den 
Gouden L e e u w , te Venlo, al of niet onder 
zijne voorzitting, door den Ontvanger der Regis
tratie en Domeinen te Venlo bij enkele inschrij
ving cn onder voorbehoud van hoogere goedkeu
ring zal worden 

A A N B E S T E E D : 
het maken v a n eenen nieuwen Uitgang 

door de Vest ingwerken voor de G e l 
dersche poort. 

De op zegel geschreven cn gesloten inschrij
vingsbiljetten moeten uiterlijk vóór 12 ui e 's mid
dags van den dag dien der besteding voorafgaande 
worden ingeleverd of vrachtvrij worden bezorgd 
ten kantore van voormelden Ontvanger, om door 
of namens den inschrijver of anders door den Ont
vanger onmiddellijk in eene aldaar geplaatste ge
sloten bus tc worden geworpen. 

Het bestek met teekening ligt ter inzage ten 
burele van voornoemden Directeur en aan de 
kantoren van de Ontvangers der Registratie en 
Domeinen te Maastricht, Roermond cn Venlo, 
aan welk laatstgemeld kantoor het bestek met de 
teekening, tegen betaling van één gulden, ver
krijgbaar is. 

Dc aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Maandag, den 20 Julij 1808, des voormiddags 
tusschen 10 en 12 ure. 
Maastricht, den 4 Julij 1808. 

De Directeur 
der Registratie en Domeinen , 

GRATAMA. 

AANBESTEDING. 
DE COMMISSIE tot stichting eener zelfstandige 

Kerkelijke Gemeente te Schaarsbergen (Burgerlijke 
Gemeente Arnhem) is voornemens op Maandag 
27 Julij e. k., des middags ten 12 ure, bij den 
Kastelein ASSINK op het Jagershuis onder de Zijp 
bij Arnhem, aan te besteden: 

Het bouwen van eene K E R K en 
P R E D I K A N T S W O N I N G te Schaars
bergen, met de levering der alle daar
toe benoodigde Mater ia len. 

Bestek en teekening liggen van 15 Juli e. k. af, 
bij genoemden Kastelein ter inzage. Bestekken 
zijn tc bekomen — mede tegen 15 Julij — ad 
een gulden per exemplaar, zoolang de voorraad 
strekt, bij de Heeren: ANDERSON, Rentmeester 
op de Zijp, en BRINK EVERS, Architect tc Ellecom, 
bij wien tevens nadere information op franco aan
vraag te bekomen zijn. Locale aanwijzing geschiedt 
den dag der besteding van 10 tot 11 uur. 

MAATSCHAPPIJ 
tot bevordering der Bouwkunst. 

Het Bestuur heeft de eer bekend te maken, 
dat op de Prijsvragen van 1807 zijn ingekomen 
de navolgende antwoorden: 

Op de 1ste Prijsvraag (Raadhuis) elf ontwer
pen , gemerkt: N°. 1 , zonder spreuk, hebbende 
tot kennelijk teeken een cirkeldoorsnedc met 
twee evenwijdige lijnen;'— N°. 2, Civium Con
cordia urbis salus; — N°. 3 , Die Kunst ist 
ewig; — N°. 4 , Bakstecnbouw; — N". 5, Aan 
van Campen; — N " . 6 , 1 April 1868 ; - N » . 7 , 
Amstelrcdam; — N». 8, EYPKHA; — N». 9, 
Le Beau est la splendcur du Vrat'; — N". 10, 

-zonder spreuk: — N°. 11, Jacob van Campen, 
Cf* Déze ontwerpen in handen gesteld zijnde eener 
' kommissie van bcoordecling, bestaande uit de 
Tieren , j ; H. LELIMAN, B. DE GREEF Jz. en J. 

Amsterdam, A. C. BLEYS te Hoorn 
te Utrecht, is uit het door die 

rapport gebleken, dat de 
ing met den prijs van f 500 

wordeft^eyleend, maar dat voorgesteld 
fciW.'Uiï 'fcjf jbntwcrp N°. 1 toe te kennen 

300, en aan het ontwerp N°. 
'eau est la splendeur du Vrai, 

f 200, beide vergezeld van het 

VERHEY 

getuigschrift der Maatschappij. — Van het ont
werp N°. 1 heeft zich als vervaardiger doen ken
nen dc heer J. J. NAERT , gepensioneerde van 
het Belgische gouvernement, te Rome; terwijl 
van den vervaardiger van ontwerp N°. 9 nader 
berigt wordt afgewacht. Dc ontwerpen N". 2 , 
gemerkt: Civium Concordia urbis salus, — N°. 
5, Aan van Campen, — en N*. 6, i April 1808, 
lolTclijk vermeld zijnde, hebben zich op uitnoo-
diging van het Bestuur nis vervaardigers bekend 
gemaakt: van het ontwerp N°. 2 de heer L. II. 
EBERSON, archilekt te Arnhem, cn van het ont
werp N°. 0 dc Heer A. BRANS , archilekt te Rot
terdam. 

Op de 2de Prijsvraag (Monument voor Hendrik 
de Kegzcr rn Jacob run Kampen) zijn ingeko-
komen vijf antwoorden, gemerkt: N". I Die 
Kunst, o Mcnsch , hasl du allein; — N " . 2. Aux 
grands hommes la pairie reconnaissunte; — 
N". 3, Machpela; — N". 4 , Depuis ces jours 
j}ai aimê ces deux genies ; — N". 5. J> profil 
que Von peut tirer dc Vantiquitè, enz. — en 

Op de 3de Prijsvraag (Spoorwegstation nabij 
cen dorp) 21 antwoorden, gemerkt: N". 1, Voor
waarts; — N". 2, Architectura; — N». 3 , 
MDCCCLXVII1; — N». 4, Station; — N°. 5, 
Haatte; — N°. 0, Point d'heros sans combat; — 
N°. 7, Travailler c'esl vivre; — N°. 8 , Alpha; — 
N". 9, Oefening kweek kunst; — N". 10, Een
voud is het zegel der waarheid; — N°. 11, De 
Hoop; — N°. 12, Hollandsche studie; N". 13 , 
Hierdoor tot hoogcr; — N " . 14, Non v'è nolla di 
nuovo sotta il sole; — N". 15, Concurrentie; 
— N°. 10, Slation onlvanggebouw; — AT". 17, 
In solidum; — N". 18, N/o-Rcnaissance; — N". 19, 
Gecnmagt, geen glanshondt stand enz. —N°. 20, 
Men reken d' uilslag niet, enz.; — N". 21, 
Oefening kweekt kunst. 

Deze 20 ontwerpen zijn ter beoordceling over
gegeven aan eene tweede kommissie, bestaande 
uit de Heeren H. P. VOGEL en P. J. MOUT-
1IAAN te 's Gravenhage, W. C. VAN GOOR te 
Rotterdam, P. J. HAMER cn H. M. TÉTAR VAN 
ELVEN tc Amsterdam, blijkens wier overgelegd 
rapport het ontwerp N°. 4 van dc 2de Prijsvraag, 
ingezonden onder het motto: Depuis ces jours 

j'ai oimé ces deux génics, met algemecne stem
men de b e k r o o n i n g met den prijs van ƒ250 
is waardig gekeurd , waarna bij de opening van 
het naambriefje gebleken is dat de vervaardiger 
van het ontwerp is dc Heer 

R. BISSCHOP, te Rotterdam; 
terwijl het ontwerp N°. 2, gemerkt: Aux grands 
hommes enz., loffelijk is vermeld. 

Voorts zijn aan twee ontwerpen op de 3de 
Prijsvraag, namelijk aan N" . 10 cn N°. 13, ac-
ccssit-premiën toegekend van f 75 cn f 50, elk 
met het getuigschrift der Maatschappij. Na op
roeping hebben zich als vervaardigers bekend 
gemaakt: van het ontwerp N». 10, gemerkt: 
Eenvoud is het zegel der waarheid, de HcerW. 
C. METZEI.AAR , student aan dc Polytechnische 
School tc Delft. en van het ontwerp No. 13 , 
gemerkt: Hierdoor tol Hoogcr, do Heeren J. IIE 
HAAN en II. G. G A U . A V , bouwkundigen te Am
sterdam. Van dc ontwerpen N"s. 4, 6, 14 cn 
15, hierboven aangeduid, is , wegens goede ei
genschappen welke daaain zijn opgemerkt, loffe
lijke melding gemaakt. 

De inzenders van de ontwerpen , waaraan geen 
prijs of premie is tc beurt gevallen, worden be
leefdelijk uitgenoodigd hunne stukken na 1 Au
gustus a. s. tc doen terughalen bij de Heeren 
L. VAN BAKKENES & O . , Boekhandelaren, N. 
Z. Voorburgwal F 182 alhier, tegen opgaaf van 
het kennelijk teeken hunner naambriefjes. 

In naam des Bestuurs voornoemd , 

De Secretaris, 
H. M. TETAR VAN ELVEN. 

Amsterdam, 7 Juli 1808. 

STEENBAKKERIJ 
D E O V E R W A A R D . 

Dc firma W A L L A N D cn T H O R M A N N te 
Ussclstcin, neemt de vrijheid hare Utrechtsche 
stcenen van dit jaar, aan Heeren Aannemers en 
Metselaars aan tc bevelen. 

Tevens belast bovengenoemde (Irma zich, met 
dc bezorging van alle soorten van binnen- en bui-
tcnlandsche B A K S T E E N E N , tegen fabrieksprijs. 

Bekroond met den Grooten Prijs. 
Wcrclillciiloonstclliiig te Parijs I8G7. 

Uitsluitende Agenten en Constructeurs 

P I E T E R S E N & C*e. 
Vlamingstraat , 's Gravenhage. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. TH1EME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & Cf. te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

BECKER &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere Instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , DE GENIE, IIES AANI.KO 
VAN SPOORWEGEN cn OPENIIARE WERKEN. — Voorts 
dc 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. 

Bansome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam-en Deurkozijnen, Kapileolen 
Consolcn, Vazen, Fonteinen , Graftcekcncn , enz! 

Bansome's Patented So lu t ions , Kiczci-
zuur- cn Calciiim-prcparaten tot restauratic van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Bansome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slypsteenon van 12 x 2 tot 48 x 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1807, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Frnnsr.h 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bcvan &Sturzc, 
Bonner-Hi'lttc-Vorein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C». 
Adres: F O L K E B S & C°. Rapenburg. Amsterdam. 

PORTLAND-CEMENT ~ 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

D I J C H E I t l l O F F en Zonen tc Blcurich. 
Deze C E M E N T S O O B T , die blijkens getuig

schriften , waarvan bij den ondergeteekendc inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge, bij dc bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

JAST V A N D E B P O T . 

C H A R L E S R E l i r < H I E P A I ! 
WESTERIIAVEN , Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren P lannen en Begrootingen voor de 
Verwarming en Venti leer ing van gehouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam dc Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

Wed. J . W. W01FF & ZONEN, 
Rotterdam, Oppert wijk 6, \". 4, 

het 4de huis van af de Groote Kerk. 
C » I t W H i ; \ T K , \ van GIPS en l ' O K T 

l i .VX» C E M B W T voor PLAFONDS, GEVELS, 
LIJSTEN, enz. 

R I N G - O V E N 
VAN 

FRLEDR. HOFFMANN. 
KONINKLIJK GEOCTROIJEERD. 

Derde jaargang. N°. 29 

ierickijil finnU iedere» ZiltrUf bij 
I). A. TH IE tl E «e Arnhem. 

Priji ptr .1 Minden franco p. p- ƒ 1.63. 

18 Juli 1868. 

In ibinneer! mi mr en jurpi|. 
Iditrle.nliil tutti / -.ÏO f.r je.oim 1t(t\ 

n ƒ-.15 inriepl u m I*. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IN&ENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 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 Ü T J G z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBUROH, C. J, VAN DOORN, I). OROTRE, J. II. LEHMAN, H. LTN8E, S. E. W. ROORDA VAN EYSINGA, H. P. VOGEL 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

KORT VEItSI.AG VAN TIE AI.UEMEF.NE W E T E N S C H A P P E 
LIJKE BIJEENKOMST DER LEDEN, UEIIOUIIEX UEN 

9 JULI L. I.. TE AMSTERDAM. 

Voorzitter: de heer J. II. I.eliman. 
De voorzitter opent de vergadering met eene 

hartelijke toespraak, en schetst het doel der bij
eenkomst, dat wetenschappelijk en te gelijk van 
vriendschappelijken aard is. Hij heet den leden , 
die ten getale van bijna 80 aanwezig waren, 
welkom en stelt in behandeling de 1» vraag van 
de missive, den leden_in_ October 1807 toege
zonden. 

Deze vraag luidt: Met welk doel zijn de af-
deelingcn van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst opgericht.' Beantwoorden zij aan 
dit doel.' 

Na dc leden tot dc discussie tc hebben uit
genoodigd , verzoekt dc heer Leliman toestemming 
tot de voorlezing van een door hem opgesteld 
antwoord, waaruit wij eenige punten weergeven, 
die door den spreker zeer uitvoerig zijn toegelicht. 

a. De eerste afdeeling was die te Rotterdam. 
Deze had in dc Bouwkundige bijdragen reeds voor 
16 jaren aangedrongen op het wenschelijke, dat 
in elke groote stad van Nederland zich eenige 
Bouwkundigen en leden zouden vereenigen, en 
eene afdeeling stichten, als wanneer zij voor
spelde, dat het aantal leden der Maatschappij dan 
al licht een paar duizend kon bedragen. 

De heer Leliman herinnerde, dat deze wen-
schen niet waren uitgekomen, omdat er slechts 
in zes steden nfdeelingcn zijn cn dat aantal le
den nog niet de helft bedraagt van het door dc 
afdeeling Rotterdam voorspeldt cijfer. 

b. Dc spreker deelt het gevoelen der afd. Bot
terdam, en dat van haar toenmalig l id, dc heer 
Metzelaar, dat de afdeelingen het doel der Maat
schappij kunnen bevorderen. Bij wijst op de bij
zondere arbeidzaamheid van de nfdeelingcn eu 
van vele barer leden, en betreurde het, dat niet 
meerdere verhandelingen als bouwkundige bijdra
gen algemeen worden bekend gemaakt door mid
del van het periodiek tijdschrift der Maatschappij. 
Enkele der afdeelingen vergenoegen zich met de 
opgave van de titels cn de namen der sprekers 
in hare verslagen, die niet altijd op den datum 
bij art. 57 van de wet bepaald (1 Juni), worden 
ingezonden. 

De spreker voert een voorbeeld aan, waar eene 
der afdeelingen een boekdeeltje met verhande
lingen en HthographiscliÉ' platen — enkel voor 
hare leden cn dus voor cen zeer beperkten kring 
van deskundigen, had doen verschijnen, terwijl 
de redactie der Bouwkundige bijdragen en het 
bestuur te vergeefsch herhaalde malen aan dc af
deelingen om de toezending had verzocht van 
datgeen, wat als bouwkundige bijdragen geschikt 
was ter uitgave en verspreiding onder al de le
den der Maatschappij. 

Over dit punt ontstond eene uitvoerige discus
sie tusschen de heeren Saraber, die herinnerde 
nan de verplichting van iedere afdeeling tegen
over hare leden, die voor een jeer groot deel geene 
leden der maatschappij zijn: — Metzelaar, die de 
vraag deed, of de bedoelde verhandelingen van de 
afdeeling 's-Hage, zouden worden overgedrukt in de 
^Bouwkundige bijdragen" welke vraag de voorzit
ter aan de redactie zou overbrengen en haar 
ter beslissing opdragen. Wij meenen , dat hiertoe 
alleen de kans bestaat als het verzoek van de 
afdeeling zelve uitgaat. 

De heer Leliman trad in zijne voorlezing 
in vele onderdeden, die .hij.toelichtte. Enkele 
waren zelfs als een antwoord te beschouwen op 
den wensen, uitgesproken door den heer Gosschalk, 
ter algemeene vergadering van 8 Juli, betreffende 
eene uitbreiding der Maatschappij en verandering 
van hare statuten. De spreker eindigde zijne rede 
met een anderen wensch of wenk van even groot 
belang. Hij verwachtte dat de afdeelingen tol steun 
zouden blijven strekken barer moeder-maatschappij. 
Daarin ligt het voordeel, dat hare belangen in 
iedere stad des lands even getrouw geregeld , als 
ijverig behartigd kunnen worden, op eene wijze, 
die door de wet eenigermate is beperkt, welke 
wet door ieder barer leden moet worden gekend 
cn gehandhaafd, totdat eene wijziging en ver
betering bij gemeen overleg noodig cn bij meer
derheid van stemmen verlangd wordt. 

Na onderlinge discussie, waarbij van dc zijde van 
een paar sprekers leden, eenige schampere woorden 
aan het bestuur werden toegevoegd , die de voor
zitter namens hetzelve verre van zich wierp, en door 
het lid de heer Suermnndt zeer geestig cn be
leefd werden gecritiseerd, werd de vraagaan de 
orde gesteld. 

De heer Vogel las zijn antwoord , dat algemeen 
voldeed, over deze vraag, die aldus was geformu
leerd : welke bouwstijlen worden onder de roman
tische gerangschikt en waarom / Uit vrceze de 
krachtige inhoud niet dan zeer gebrekkig weer 
te seven, Onthouden wij ons daarvan en zien 
met genoegen de druk van dit opstel tegemoet, 
waartoe de toestemming aan den heer Vogel 
door den voorzitter werd verzocht en verkregen. 

De discussion over deze vraag waren zeer be
perkt en besloten tusschen de heeren Vogel, 
.Metzelaar en den Voorzitter. 

Na deze bespreking komt de 3* vraag aan de 
orde. die, bij gebrek aan sprekers, tegelijk met 
de 5*, door den voorzitter ter vergadering wordt 
ingeleid met eene voorlezing, waaruit wij het 
navolgende aanstippen, na te hebben vermeld, dat 
beide vragen met elkander in verband staan en 
handelen over dc hier te lande bestaande gewoon
ten, om gevels van berg- en bak- of groef- en 
kleisteen met allerlei kleuren te beschilderen. 

De heer Leliman trok te velde tegen deze han
deling, vooral tegen de ingeslopen misbruiken door 
onbevoegden. Hij was van meening, dat deze hun 
ontstaan te danken hadden, aan het gemis van 

gevoel voor harmonie in de kleuren, die de vor
men niet mogen henadeelen en scherp scheiden, 
omdat door harmonie in de keuze der verven 
het optisch aanzien van ieder gebouw was te ver-
hoogen en te veredelen. Deze schriftelijke be
antwoording zal mede worden gedrukt en het 
blijk leveren, dat de spreker eene hoogere betee-
kenis toekent aan het huisschildervak, als daar
aan door de beoefenaars of werkbazen en hunne 
patronen wordt aangewezen. 

De discussies waren veelzijdig, zelfs afwijkend, 
over dit belangrijk onderwerp, dat, wat de 5' 
vraag betrof, reeds voor 10 jaren geleden, in 
de > algemecne bijeenkomst was besproken door 
de heeren Leliman cn van Ameyde van Duyn, 
blijkens het gedrukt verslag over die bijeenkomst 
gegeven. 

Van de verf, kwam men op de voeg; van de 
Ncderlandsche voeg sprong men op het politechni-
cnm te Zurich, cn het graffito systeem daarop 
aangewend, dat door den lieer Gosschalk even 
sterk werd aangeprezen als het door den heer 
Metzelaar werd afgekeurd; en van dat systeem 
op het pleisteren van gebouwen in München, en 
de gebruiken van de schilders hier te lande, die 
door den voorzitter worden besproken, en niet 
allen voor aanbevelenswaard verklaard. Zelfs heeft 
het waterglas een punt van bespreking uitgemaakt. 
De heer Gosschalk hechtte hieraan , omdat een 
nieuwsblad hein een goed bericht had gebracht. 
Dc heer Sucrmondt deelde mede, dat overal alle 
proeven, met dit liquide genomen, waren mislukt, 
terwijl de heer Leliman waarschuwde tegen eene 
onvoorwaardelijke afkeuring en aanwending. Wy 
nemen de vrijheid de besturen der afdeelingen te 
verzoeken, proeven met het waterglas in het groot 
tc doen nemen, en naar aanleiding der gevoerde 
discussicn van linanciëelen aard over proefnemingen 
gevoerd, dringen wij bij de afdeelingen aan, dat zij 
de verkregene resultaten bekend maken aan het 
Hoofdbestuur, en dit op zijne bctrt van de inge-
komene stukken een algemeen rapport zal willen 
opstellen en in de Rijdragen opnemen. 

Eene zoodanige handeling, zoo dikwerf moge
lijk herhaald, zoo ruim mogelijk toegepast, zou 
aan al de grieven van den heer Gosschalk te ge-
moet komen, ook aan die, waar, volgens hem, de 
Maatschappij lot bevordering der Bouwkunst, 
die de eer heeft in alle oorden des lands hare yve-
rigc en welgezinde leden te tellen, een te Am-
sterdaiiisch karakter draagt. Zoodanige beschul
diging is wel te zeggen, maar nooit te bewijzen. 
Na den afloop eener pauze, vraagt de voorzitter 
of er zich cen spreker opdoet voor de 8"" vraag: 
Heeft men in «roegeren lijd de klassieke bouw
stijlen goed gekend?" De heer Suermondt, —het 
geachte 82jarige lid uit Utrecht, de grijsaard, 
die, zooals dc voorzitter hem zeer gepast toesprak 
bij veel kunstliefde, ook veel kunststeun paarde, 
en die hij daarom in deze vergadering begroette 
en alle hulde bracht namens de aanwezige leden 
en bestuurders, — maakte de zeer juiste opmer-
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king, dat het woord «vroegere" de vraag onvol
doende préciseerde, welke opmerking door den 
voorzitter niet kon worden beantwoord, te meer 
daar het bestuur de redactie der vragen in den 
regel behield, zooals die waren ingezonden. 
De heer Metzelaar was van oordeel, dat bet be
stuur het recht had , ze te wijzigen, wanneer die 
vragen voor hem onverstaanbaar waren cn haalde 
als voorbeeld aan de 9c vraag, beginnende: In het 
Noorden en Bovenland wordt hel hout enz. De 
voorzitter herinnerde, dat de eene inzender wel, 
de andere volstrekt niet gediend was met de 
verandering in de redactie hunner vragen, en 
deze — behoudens de taalfouten — letterlijk 
werden opgenomen, te meer daar de inzenders, 
als zij ter vergadering tegenwoordig zijn — al
daar de beste uitleg aan hunne bedoelingen kun
nen geven, die bij omzetting tot onaangenaam
heden en botsing zou kunnen leiden, die het 
bestuur wenscht te blijven voorkomen. Daarna 
zegt de voorzitter, dat het hem verkieslijk 
schijnt, om en om, eene practische en estheti
sche vraag in bespreking tc brengen. Hij oor
deelt de 8'" van eene zeer gewichtige betec-
kenis en zelfs niet voor mondelinge beantwoording 
vatbaar, tenzij men zich met improvisation en 
de gedachten van liet oogenblik wil vergenoegen. 
De vergadering, zich blijkbaar met deze meening 
vercenigende, — wordt alsnu de 7' vraag voorge
steld. Deze vraag is van den navolgenden inhoud: 

«Vrij algemeen worden de gemeente-architec
ten te laag bezoldigd in evenredigheid tot het
geen van hen wordt verlangd. Hoedanig zou hunne 
maatschappelijke positie te verbeteren zijn?" 

De voorzitter wenscht het woord tc geven aan 
hem, die het verlangen zal. 

Nadat geen der leden zich als spreker had aan
gemeld , zegt de voorzitter, dat hij eenige denk
beelden over deze vraag — even gewichtig als 
noodig — heeft opgesteld , en wenscht door de 
voorlezing daarvan, tot algemcene discussie uit 
te lokken. 

Als kort verslag treden wij ook hier niet in 
uitvoerige vermelding van dit antwoord des voor
zitters, dat ruime stof tot bespreking heeft aange
boden , waaraan de heeren Etteger, Gosschalk, 
Godefroy, Metzelaar en anderen hebben deelgeno
men. De conclusion en de denkbeelden van den 
heer Leliman worden niet bestreden; evenmin 
als de gronden, waaruit dc spreker zijne argumen
tatie had geput. Algemeen werd het karig ho
norarium voor de gemeente-architecten erkend ; 
men keurde het ook af, dat eenig gemeentebestuur 
aan particuliere bouwmeesters het ontwerpen 
cn uitvoeren van gemeente-gebouwen — onder 
welken vorm ook, ging opdragen , terwijl wij de 
discussie over vele bijgekomene en van de vraag 
afwijkende punten niet kunnen weergeven, omdat 
wij ze primo niet hebben gevolgd en 2° het Ver
slag ons met gedrukte letters daarmee in kennis 
zal brengen. — Wij hebben opgemerkt, dat de 
bestuurders H. Molemans cn G. li. Salm zich 
met de opteckening voor de notulen hebben be
ziggehouden. Wij zijn overgetuigd, dat genoemde 
heeren ons in het bezit zullen stellen van deu 
waren gang dezer 15c bijeenkomst, met weglating 
van enkele uitdrukkingen, die door zenuwachtig
heid den mond van den vlugstcn improvisator 
wel eens ontsnappen. In ieder geval kenmerkte 
zich de bijeenkomst, die van half elf tot 
half één en, na de pauze, van half twee tot 
bij vieren heeft geduurd, door meer dan ge
wone opkomst cn belangstelling, maar zij ken
merkte zich door ccn cordialcn geest. Gelijk de 
voorzitter bij het sluiten zoo juist zcidc, zeggen 
ook wij. De bouwkunst van onzen tijd verheffe zich 
nog hooger als haar standpunt in de gulden eeuw 
van Frederik Hendrik was, door alle gepaste 
middelen voorgedragen door hen, die zich daartoe 
de macht toekennen, met bescheidenheid, cn 
zonder tc doen doorschemeren alsof zij lessen 
uitdeelen en het alleen weten, maar ook nage
komen en behartigd en in algemeenen zin in de 
allereerste plaats zich openbarende door uitslui
ting van personeel belang, of, om liet duidelijk 
uit te drukken zonder dwarsboomen. Wij zijn 
van oordeel, dat voor dc Maatschappij tot bevor
dering der bouwkunst eene schoone toekomst open 
ligt; mits zij geene revolutie onder bare ledeu 
bevordere, maar het oude, degelijke pad, sedert 
26 jaren onafgebroken bewandeld en in dien 
tijd ccn paar malen door de wetsherzieningen 
ontdaan van ccnig onkruid cn hindernissen, die 
daar waren opgewassen, niet verlaat, cn aller
minst verlaat alleen uit cenc stelselmatige zucht 
om wat nieuws tc hebben , dat dikwerf zoo oud 
als dc weg van Rome is. Vooruit ligt de weg 

116 

der beschaving en der kunst. Wij deelcn het 
gevoelen door den voorzitter, bij het sluiten der 
vergadering, uitgesproken, cn vertrouwen, dat 
als dc bouwkunst zich in ons vaderland met eene 
hoogere strekking zal tc verheugen hebben, men 
de middelen ter bevordering van deze, ook zal 
dank wijten aan de Maatschappij, die den 9 Juli 
1.1. hare 15e wetciiscliappelijkc bijeenkomst heeft 
gehouden. 

Na de afhandeling der laatstgenoemde of 7' 
vraag, was het uur verstreken. De voorzitter 
wenscht de vergadering tc sluiten, doch alvorens 
dit te kunnen doen, verheft zich hel lid Suer-
iiiondt van Utrecht, de Nestor der vergadering 
van zijne, zitplaats cn zegt hem dank voorde «uit
muntende leiding," waarmede de vergadering 
door luide toejuiching, bare volkomenc instem
ming geeft. De voorzitter betuigt haar hiervoor 
zijn oprechten dank en verklaart daarna de ver
gadering voor gesloten. 

Bovenstaande bevat eene beknopte niedcdeeling 
van hetgeen is gesproken, hier cn daar met com-
mentarién voorzien, die in den geest der sprekers 
waren op tc merken, of in limine woorden lagen 
opgesloten. Wij zien het officieel verslag van het 
bestuur te gemoet. om misschien dearop terug 
tc komen. 

B. G. A. 
12 Juli 18C8. 

VERSLAG DER KONINKLIJKE ACADEMIE VAN 
BEELDENDE KUNSTEN. 

— Dezer dagen werd in het lokaal der Ko
ninklijke Academie vun hechtende kunsten dc 
algemeene jaarlijkschc openbare vergadering van 
die instelling gehouden, tot het uitbrengen van 
het verslag cn het uitreiken der verworven 
eereblijkcn. 

Bij afwezigheid vau den voorzitter, werd de 
vergadering geleid door den heer Kaiser, die cenc 
belangrijke toespraak hield, iu den aanhef waar
van hij op treffende wijze den overleden direc
teur van de beeldhouwkunst, den heer L, Royer, 
herdacht, cn wier hoofdinhoud verder gewijd 
was aan dn beantwoording der vraag: of het 
48jarig bestaan der academie, nu ernstig be
dreigd, nuttig geweest'is, of de moeite en kos
ten aan haar besteed, gecvenredigde vruchten heb
ben gedragen ? 

Hij betoogde op deugdelijke wijs, dat ons volk 
ongetwijfeld eene kunstschool als deze noodig heeft, 
cn dat, om cenc kunstschool tc doen bloeien, liet 
noodig is, dat de Regcering voorzie in eene in
stelling, die de kunstenaars minder afhankelijk 
maakt van uitwendige, toevallige omstandighe
den , en den kunstenaar vormt tot hetgeen hij 
wezen moet: de bescluza/de en verlichte onder
wijzer van hel volk. Daarna werd door den se
cretaris, den heer Hofdijk, het verslag over het 
afgeloopen jaar medegedeeld. 

Daaruit blijkt: dat in de samenstelling van 
den raad van bestuur geene verandering kwam. 
De vacature toch, ontstaan door het overlijden 
van den heer Eiser in 1806, en in het vorig 
jaarverslag vermeld, meende de Raad te moeten 
aanhouden, totdat iets naders omirent de toe
komst der Akndemie zal zijn beslist. 

In het personeel der onderwijzers kwam slechts 
eene verandering. Den heer Ziirchcr, vijfjaren 
met eere als zoodanig werkzaam cn oud-kwecke-
ling der Academie, viel de onderscheiding te 
beurt tot onderwijzer aan de stedelijke tecken-
school te Maastricht benoemd tc woiden. Daar deze 
vacature plotseling opkwam, was het niet doenlijk 
onverwijld naar eisch daarin te voorzien en wer
den derhalve de heeren Craayvanger en Van Er
ven Dorens gedurende den zomercursus met dc 
waarneming belast. Bij den aanvang van den win-
tercursus werd echter, voorloopig voor den tijd 
van een jaar , dc heer C. E. Taurcl, mede oud-
kweekeling der Academie, in de plaats van den 
heer Ziirchcr anngesleld. 

De oud-onderwijzer J. S. Doyer, die zich ook 
als historieschilder ccn welverdienden naam wist 
te verwerven , maar vóór ongeveer twintig jaren 
plotseling blind werd, sticif in het afgeloopen 
jaar. Ook heeft de Academie den dood tc be
treuren van de leden I'. von Cornelius, te Ber
lijn, II. A. de Bloeme, te 's-llage, II. Bourla, te 
Antwerpen, en II. Springer, tc Amsterdam. 

Het onderwys werd, onder de leiding dur direc
teuren Wijn veld, Royer, Kaiser en Tetar van 
Elven, geregeld gegeven, en de Raad had alle 
reden van tevredenheid, zoo over de onderwijzers 
als over de onderwezencn. 

Dc algemcene bekendheid der openbaar gehou

den deliberation vnn den Gemeenteraad, waarbij 
bepaald werd om het gebouw niet langer dan to| 
ultimo Juni 1868 voor de academie beschikbaar 
tc stellen, heeft een zeer'nadeeligen invloed op 
de inschrijving van den wintercursiis uitgeoefend. 

Het getal der onderwezenen op ultimo Decem
ber 1.1. was: 

Kweekelingen: 
Teeken- en schilderschool 14 
Beeldhouwkunst (J 
Graveerkunst 4 
Bouwkunst ; i 

27 
teerlingen: 

Voorbereidende klasse 42 
Ornament 86 
Bouwkunst 44 

192 
Totaal. . 199 

Eene vei mindering derhalve \an 34 leerlingen en 
2 kweekelingen. 

Opnieuw werd dc Rijkstoelagc van ƒ1200 aan 
den reeds meermalen loffelijk vcrineldon kweeke-
ling T. C. Simons, sedert twee jaren tc Patijs 
werkzaam, om zich verder in de beeldhouwkunst 
tc bekwamen, verstrekt. Voortdurend worden 
de gunstigste berichten, aangaande zijne vorde
ringen , ontvangen. Zijne laatst voltooide groep 
llagar en Ismaêl in de Woestijn, heeft ten vo-
rigen jare op de wereldtentoonstelling te Parijs 
algemeen bijval ingeoogst. 

Tegen bet rapport der commissie van toezicht 
op hel middelbaar onderwys aan den Gemeente
raad , meende de Raad van bestuur niet in open
bare wederlegging te moeten komen. Daar de 
secretaris dier commissie, aan wien de reglemen
ten op zijne aanvrage zijn toegezonden en boven
dien nog mondelinge inlichtingen gegeven zijn, 
als steller van dat rapport echter verklaart van 
die reglementen niets te begrijpen , niettegenstaande 
zij in overeenstemming met den minister van 
binnenlandsche zaken zijn ontworpen en door den 
Koning goedgekeurd, beeft de Raad van bestuur 
van de aanmerkingen in dat rapport voorkomen
de, en gegrond op één schoolbezoek van .... één 
HALF uuit (!), geen verdere nota genomen. 

De Raad kweet zich nauwgezet van de ver
plichting, die hij, op verzoek der Nederlandsche 
hoofdcommissie van de Parijsehe wereldtentoon
stelling in 1867, had op zich genomen. Hij ont
ving en beoordeelde de kunstwerken daarvoor 
bestemd, en zorgde voor de expeditie der goed
gekeurde. 

Den 9 Februari 1867 ontving de Raad bericht, 
dat de heer II. M. Tetar van Elven, aan wien bij 
koninklijk besluit van 5 Maart 1858 gedurende 
4 jaren eene jaarlijkschc rijkstoclage van f 1200 
was toegestaan tot het doen eener kiinstreize 
door Europa, maar wiens gezondheid, in 1801 
door eene slepende ongesteldheid zwaar was ge
schokt, gelukkig weder was hersteld. Hij wenschte 
alsnu weder gebruik te mogen maken van hot 
koninklijk gunstbewijs. Op kennisgeving hiervan 
aan den minister van binnenlandsclie zaken , ont
ving de Raad tot antwoord, dat dit jaar geen 
gelden voor die toelage beschikbaar waren cn dc 
heer Van Elven dc voortzetting zijner kunstreis 
tot 1808 diende uit te stellen, zijnde Z. Exc wel 
genegen 0111 de vercischte som op de begrooting 
van dat jaar te brengen. 

Zooals reeds in het verslag over 1806 werd 
vermeld, werd den Raad toenmaals bij dc minis
terieel schrijven dc vraag gedaan of het thans 
voor dc academie in gebruik zijnde gebouw door 
vertimmering kon worden geschikt gemaakt tol 
voldoening aan alle vereiscliten. De vraag werd 
bevestigend beantwoord en dc kosten tevens op 
f 6000 geraamd. 

Later weid uit de beraadslagingen in den Ge
meenteraad vernomen, dat liet voorstel des Minis
ters betreffende de zoo dringend gewensclite reor
ganisatie der academie om linanciëelc redenen geen 
bijval vond. 

De raad van bestuur, bereid tot iedere opof
fering in zijne macht staande, stelde toen den 
Minister voor, om de betimmering te bekostigen 
uit hel beschikbare legaat Fodor. Daarop ont
ving de Raad van den .Minister bericht dat Bur
gemeester en Wethouders Z. Exc. hadden kennis 
gegeven, dat het gebouw niet langer dan tot 
uit. Juni dezes jaars beschikbaar kon blijven, 
doch dat dc Gemeenteraad besloten had bij ovcn-
tueele reorganisatie der academie f 5000 alsjaar-
lijksche subsidie te willen bijdragen. Z. Exc. deed 
bij die kennisgeving tevens de vraag, op welke 
wijze alsnu in de behoefte aan de noodige lokali
teit kon worden voorzien. De raad van bestuur 

antwoordde: a. door den bouw van een nieuw 
lokaal, waartoe het lei rein kon worden aange
wezen; ''. door afstand van eenig rijksgebouw; 
,.. door aankoop van particulier eigendom, waar-
jjij ccnigc beschikbare gebouwen werden opgege
ven; aan den bouw van een nieuw, geheel ge
schikt lokaal werd echter de voorkeur gegeven, 
rjc Minister was van hetzelfde gevoelen, en zond 
een projekt met toelichting, berekening van kos
ten en voorstellen ter bestrijding daarvan, verzoe
kende daarop advies. Niettegenstaande dat schets
ontwerp geen bouwkundige verdiensten bezat en 
„lijkbaar d«or geen architect was ontworpen, kon 
Je raad van bestuur zich overigens met de zaak 
onder dc noodige verbeteringen van bouwstijl en 
jndeeling van bet plan wel vereenigen. De bil. 
JI. G. F. Tetar van Elven en A. N. Godefroy, 
leden van den Raad, verzochten te doen uitko
men, dat bedoeld projekt geheel zonder eenige 
voorkennis of samenwerking hunnerzijds was ver
vaardigd. Dc Minister verzocht vervolgens (dd. 
14 December jl.) om het plan, onder dc noodige 
verbeteringen, gedetailleerd, tc doen uitwerken, 
met nauwkeurige kostenberekening. Daaraan zal 
worden voldaan. 

In Augustus werd vanwege dc Maatschappij 
ter bevordering der bouwkunst, bij gelegenheid 
der feestviering van haar 25jarig hesüian, in dc 
zalen der Academie eene tentoonstelling gegeven, 
die luisterrijk mocht worden genoemd. 

Van de jaarlijkschc algemeene vergadering op 
20 Juni werd reeds verslag in dc dagbladen ge
geven. 

De aanzienlijke collectie pleisterbeelden cn or
namenten is belangrijk vermeerderd door liet ge
schenk namens het Rijk van eene geheele collec
tie der pleister-afgietsels van de polytechnische 
school te Delft. 

Ook de verzameling van bock- cn plaatwerken 
werd door verschillende geschenken verrijkt, waar
onder vooral verdienen genoemd te worden het 

deel der Publications de la société dc l'ar-
théologie duns Ie duché dc l.imbourg cn een 
exemplaar van het werk van A. Schaepkcns te 
Maastricht, getiteld: Anciens monuments d'archi-
lecture du onzième au trcizième siècle dans le 
l.imbourg, heide door den minister van binnen
landsclie zaken ten geschenke gezonden. 

De linanciëele staat der Academie sluit met een 
batig saldo van /' 0152,73 J. 

Ter vervulling der vacature in dc commissie 
van toezicht over bet Museum Van der Hoop, 
ontstaan door het aftreden van den lieer Mes-
scbert van Vollenhoven, werd benoemd de heer 
mr. O. Fock, die zich die keuze liet welgevallen. 

Na deze mededeelingen vatte de heer Kaiser 
wederom liet woord op, 0111 den beer V. Bing 
op dc hartelijkste wijze toe te spreken, die zijne 
betrekking van onderwijzer thans 25 jaren met 
eere cn vrucht heeft vervuld, en hein een zilve
ren medaille uit tc reiken. 

Daarop volgden de bekroningen. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . • 

— Volgens het orgaan voor Christelijke kunst, 
zal spoedig ccn uitvoerig werk verschijnen van 
dc hand van den bekenden kuiistvorschci' Dr. 
Hock tc Aken, dat den titel zal voeren van 
vlthcinlunds Buudenkmale des Mitlelalters". Dit 
werk zal eene populaire beschrijving zijn, die door 
houtsneden is verduidelijkt, van de beste oude 
bouwwerken langs den Rhijn en zal in vijf deden 
compleet zijn. Het eerste deel zal 17 bouwwer
ken tusschen Kleef en Keulen , het tweede 19 
iiiiddeleeuwsche bouwwerken van Keulen, het 
derde 17 monumenten tusschen Keulen, Aken en 
Bonn, het vierde 18 dor voornaamste bouwwer
ken tusschen Bon, Coblenz en Trier en hot vijfde 
12 monumenten aan den Bovon-Rliijn van Coblenz 
lot Mainz bevatten. Opmerkelijk is het, op welke 
wijze de uitgave van dit werk verzekerd is , dat 
zóó goedkoop mogelijk zal worden uitgegeven, 0111 
l'et in ieders hereik te brengen. Dc vorstelijke, 
en grafelijke geslachten aan den Rhijn en van 
Westpbalen hebben zich namelijk ten declc vrij
willig en overigens op verzoek van den uitgever 
vercenigd, om elk de kosten voor de xylographi-
schc uitvoering van een bouwwerk te dragen, 
'crwijl de Kroonprins van Pruisen het bescherm
heerschap over het werk heeft OJI zich genomen. 

— In dc raadsvergadering der stad Stettin 
2jjn langdurige discussiën gevoerd over ccn voor
stel, oin eene prijsvraag tlit tc schrijven voor den 
bouw van een raadhuis, waartegen zich veischci-
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dene leden verzetten, uithoofde een inwoner der 
stad boter dan een vreemde de behoeften aan ruimte 
kon nagaan. Eindelijk werd besloten eene prijs
vraag uit lc schrijven voor een grondplan met 
facade, 

— Uit het verslag van de kamer van koop
handel tc Coblenz, over het jaar 1867, blijkt 
dat het maken van zandstceneii uit vulcanised 
zand, puimsteen cn kulkmortel aldaar verbazend 
toenam. Bij Unnetz, Weissenthurm cn Neuwied 
weldon, in de zomermaanden dagelijks ongeveer 
100,000 stuks gevormd, die tot den prijs van 
5% Thl. per duizend eenen gerendon aftrek von
den , zelfs naar Nederland cn Zuid-Diiitschland. 

— Als antwoord np de uitgeschreven prijs
vraag v o o r een Gothisch hoogaltaar voor de 
kerk van Maria te Reutlingen, zijn 1!) ontwerpen 
ingekomen. De jury verleende den eersten prijs 
ad 400 II., met algemeene. stemmen, aan den 
architect Conradin Walter te Hall; over het ver-
leeiicn van den tweeden prijs kon de jury het 
niet eens worden , /. lat. daartoe drie ontwerpen 
zijn aanbevolen. 

— Den laatsten tijd is te S'.-Peteisburg inde 
bouwkundige wereld veel gesproken over een 
onlangs geopenden wedstrijd , die door een par
ticulier was uitgeschreven. Het onderwerp was 
een gasthuis. lat midden in dc stad moest ge
plaatst worden , zoodat het den bouwheer vooral 
te doen was, om ziju kostbaren grond zoo voor-
declig mogelijk tc bebouwen. Er kwamen 9 ont
werpen in en dc 3 uitgeloofde prijzen bedroegen 
1000, 500 en 200 Roebels, waarvan de eerste 
werd toegekend aan den heer Kohliiinnn, de 
tweede aan den heer llarlaminolf cu de derde 
aan den heer Dfltack. De bouwheer Baschma-
kolf bad de bekendste architecten tot beoordeel
aars benoemd. 

Deze wedstrijd, vanwege oen particulier, is 
hier dc eerste en verdient vermelding wegens de 
rechtvaardige en loyale wijze van het uitkeeren 
der prijzen , daar a a n het derde ontwerp, wegens 
dc vele verdiensten , zelfs, iu plaats van 200 Roe
bels, nog daarenboven 100 Roebels werd toege
wezen. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Een jaar geleden werd door 

den gemeenteraad eene commissie benoemd ten einde 
te onderzoeken of, c n zoo j a , op welke wijze dc 
in deze gemeente bestaande riolen kunnen worden 
uitgebreid cn in doeltrelTeiiilcn toestand gebragt. 
Deze commissie, bestaande uit de heeren J. A. 
Beijerinck te 's Gravenhage en T. J. Stieltjes en 
C. J. de llruyn Kops te Delft, heeft thans haar 
rapport uitgebragt. Na in eenige algemeene be
schouwingen te zijn getreden, omtrent de aan
leiding van het aan dc orde stellen der riool
kwestie, gcoft de commissie een overzicht van 
den feitclijken toestand van het 's Gravenhaagsche 
rioolstelsel cn behandelt zij dc voorstellen tot 
verbetering, terwijl zij aau het slot haar gevoe
len resumeert in een overzicht, waarin zij als 
resultaat barer onderzoekingen te kennen geeft 
dat- een groot deel der grachten, waar zij voor 
dc circulatie van het water gemist kunnen wor
den, moet worden gedempt. Dc grachten, die 
alsdan nog zullen blijven bestaan, moeten eene wa-
tcrvci'vei'sching ondergaan, door middel van af-
tapping op de Noordzee en verbeterde middelen 
van meerdere inlating door de riviersluizen. Ver
der geeft de commissie als haar gevoelen te ken
nen, dat het verzamelen van faecale stollen in 
dc sccreetpiittcu cp de oude manier afkeuring 
verdient cn verboden moet worden, liet systeem 
van Liernur voor de inzameling cn aanwending 
der faecale stoffen zou, bij algemeene invoering, 
het vraagstuk der rioleering op de meest vol
doende wijze oplossen, niet alleen , hoewel toch 
voornamelijk, omdat daarbij de minste waarde 
verloren gaat en de landbouw in het bijzonder, 
doch waarschijnlijk ook de stedelijke inkomsten 
gebaat zijn , 111 i a r ook omdat daardoor de afvoer 
der overige rioolstoll'cn zeer wordt vereenvou
digd en vele van de daaraan verbonden bezwa
ren komen te vervallen. Op grond hiervan ad
viseert de commissie, met het vaststellen en uit
voeren der verbetering in het rioolstelsel tc wachten 
tot dc uitkomsten der proefneming met Licrnur's 
stelsel omtrent dc deugdelijkheid uitspraak zullen 
hebben gedaan. Deze proef, voor rekening der ge
meente te nemen, zou moeten plants hebben 
onder toezicht van een bekwaam landbouwkundige, 
die wetenschappelijk gevormd is. Van de uit
komsten dier proef zou moeten afhangen de ver
dere ontwikkeling van bet vcrsainelingstelsel in 
de stad cn dc wijze van toepassing op den landbouw. 

Het Londensche rioolsysteem, namelijk: ge
meenschappelijke afvoer van faecale- en andere 
stoffen langs cén weg heeft, naar het oordeel 
der commissie, veel voor, uit het oogpunt van 
gemakkelijke verwijdering van het vuil uit de hui
zen en uit dn stad, wanneer er gelegenheid is het 
vuil zonder hinder kwijt tc worden. Bij dat stelsel 
gaat echter eene groote waarde verloren, door de op
lossing en verdunning der stoffen in het water, dat, 
om als vervoermiddel te dienen, in groote hoeveel
heid moet worden toegevoegd, terwijl het over
geblevene dier waarde door besproeiing en bevloei-
ing van landerijen kan benuttigd worden. Bij 
de onuitvoerbaarheid van filtratie en desinfectie 
der rioolstnllcu , door middel van chemische mid
delen en hij het gemis aan eenig middel om de 
gansche massa zonder hinder te verwijderen, zou 
de toepassing van het Londensche systeem, de be
sproeiing en bcvloeiing van duingronden nood
zakelijk maken, waardoor althans een gedeelte 
der uitgaven in de verhoogde waarde en de op
brengst der gronden zou worden terug gevonden. 
Hij niet voldoening van het systeem Liernur be
veelt dc commissie dan ook aan het Londensche 
systeem met bevloeiing en besproeiing der duin-
gronden. 

Delft. Door de navolgende kweekelingen aan 
de Polytechnische school werd voldoend examen 
afgelegd , als : 

voor civiel-ingenieur door de heeren: A. A. 
liekar, W. J. Brender a Brandis, A. Schram de 
Jong, R. A. .1. Snethlagc, J. A. Snijders, M. Sy-
inons cn W. Vervveij Azn.; 

ooor bouwkundig-ingenieur of architect door 
den beer J. P. E. Hoeufft; 

voor scheepsbouwkundig ingenieur door den 
heer B. Kruijs Cz.; 

voor werktuigkundig-ingenicur door de heeren 
D. J. A. Drost en H. A. Ravenek; 

noor mijn-ingenieur door den heer P. .1. A. 
Renaud, cn 

noor technoloog door den heer J. Hartsen. 
— Don i¥'" dezer werd, in een der lokalen 

van de Polytechnische Schooi, de algemcene 
jaarlijksche Vergadering gehouden der Vereeni-
ging van Burgerlijke Ingenieurs. 

Het zamenvallen dier vergadering met de fees
ten der Reünie van oud-studenten had ten ge
volge, dat er meerdere leden tegenwoordig waren 
dan wel gewoonlijk het geval is, hoewel men 
een nog ruimeren opkomst had mogen verwachten. 

De Veieeniging mag zich steeds in vooruitgaan 
van linnnciéelen bloei en in vriendschappelijk 
zamenzijn harer leden verblijden. 

Er werd besloten, dat de volgende algemeene 
vergadering te Utrecht zal gehouden worden. 

Arnhem. In het verslag betreffende de Maat
schappij „tot bevordering der Bouwkunst" opgeno
men in ons vorig nummer, zijn een paar onnauwkeu
righeden ingeslopen; daarin is vermeld, dat 0 . a. 
dc heer P. J. Hamer tot bestuurder werd herkozen, 
men leze hiervoor de beer W. Springer. Evenzoo 
is het bedrag der ontvangsten niet ƒ 1458.46' 
maar ƒ 14358.46 s , zoodat liet batig saldo bedraagt 
/•5011.29 zijnde, ƒ462,10 minder dan in het 
vorige jaar. 

I N G E Z O N D E N . 

PRIJSVRAGEN. 
Geachte Redacteur! 

Zoo niet in alle, dan toch in de meeste ge
vallen, en vooral sedert uw veelgelezen weekblad 
het licht ziet, zijn na het uitschrijven van bouw
kundige prijsvragen de spreuken bekend gemaakt, 
die op dc ingekomen antwoorden als kenmerk 
zijn gesteld. Die kennisgeving is daarom goed, 
omdat dc inzenders daardoor gerust gesteld wor
den, dat de teekeningen, welke zij door deze of 
gene onderneming van vervoer aan hun adres 
moesten doen bezorgen, aldaar zijn aangekomen. 

Ongeveer twee en cenc halve maand zijn intus-
schen verstreken, dat, naar luid van het program 
der afdeeling Utrecht van dc Maats, tot bevor
dering van fabriek- cn handwerk-nijverheid, de 
teekeningen moesten worden ingezonden voor een 
plan tot dc stichting van arbeiderswoningen op 
ccn perceel grond te Utrecht. ' ; 

Bedriegen wij ons niet, dan heeft nog geen 
nieuwsblad melding gemaakt van het aantal en 
dc waarmerken der op die prijsvraag ingekomen 
antwoorden. 

Bij den lust, die er tegenwoordig bestaat, om 
bouwkundige prijsvragen tc beantwoorden, mogen 
wij gcrustclijk aannemen, dat die, door genoemde 
Maat', uitgeschreven, wel niet onbeantwoord zal 
zijn gebleven. 
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In dat geval is het te verwonderen, dat de in
zenders zoo in het duister worden gelaten en is het 
noodig te achten, zij het ook ter elfder U I T . 
daarop te wijzen, ten einde alsnog het, waar
schijnlijk onwillens gepleegde verzuim kunne 
worden hersteld. 

Het zou toch niet tot de onmogelijkheden be-
hooren, dat dit of dat plan, door deze of gene 
omstandigheid niet op de plaats zijner bestem
ming was gekomen en dus buiten mededinging 
bleef. 

Zoo'n geval, hetwelk niet als ongerijmd mag 
worden aangemerkt, zoude zeer grievend zijn voor 
den afzender en voor de Maat", tevens, waarom 
eene kennisgeving van de ingekomen antwoorden 
alsnog in het belang van beiden als zeer nood
zakelijk te achten is. 

Tot bereiking van dit doel zult gij, mijnheer 
de Redacteur, wel de goedheid gelieven te heb
ben, om dit schrijven in uw eerstvolgend nummer 
te willen opnemen, waardoor ge aan de zaak, 
waarvoor uw orgaan bestaat, geen ondienst zult 
bewijzen en de meergemelde Maat', een wenk 
geven, welke zij wel ter harte zal willen nemen. 

Met betuiging van hoogachting heb ik de eer 
mij te noemen : 

WelEd. Heer, 
»Een Opmerker." 

Rotterdam, 13 Juli 1868. 

Aankondig ingen . 

Maandag, 10 Juli. 
Hnnslnge, ten 11 ure, in het waterschapshuis: lo. het 

vernieuwen der paolheschoeijing, langs de Duitenhaven te 
Schouwerzijl, lang 19 el en herstellen van andere werken; 
2o. herstellingen aau dc sluizen tc Zoutkamp, Sckaphalstcr-
en Wetsingerzijlcn, iu 'i pencelen; Ho. idem aan bruggen 
en tillen, in 4 pcrceeleu; 4o. verweu cn tccren van bruggen. 

Dinsdag, 21 Juli. 
'Milage, ten 12 ure, aau het ministerie van binnenI. 

zaken: het spannen van één draad aan dc bestaande tele
graafpalen langs den Staatsspoorweg tusscheu Alkmaar eu 
Uitgeest, en ue aanleg ccner telegraaflijn met één draad 
langs den Staatsspoorweg tusschen Uitgeest eu den Noor-
der-Udijk. 

Boskoop, ten 12 ure, iu het gemeentehuis: alle vereiseht 
wordende fundeeriug-, timmer-, metselwerken enz., voor den 
onderbouw van dc nieuw te maken IJzeren Draaibrug over 
de Gouwe binnen deze Gemeente. 

Zult-Bommel, teu 1 ure, op het Gemeentehuis: het 
verbouwen van het Gemeentelijk Gymuasium, dc Tecken-
school en het Schutterlijk magaziju, tot drie lokalen voor 
eene school voor het lager onderwijs; een lokaal voor de 
Latijuacue school cu eenlokaal voor het Schutterlijk magazijn. 

Woensdag, 22 Juli. 
Willemstad , ten 11 ure, in het Koffijhuis de Hoop: 

het overbrengen der Artillericloods iu Bastion Bek-af te Ber
gen op Zoom naar het Kort dc Ruyter bij Willemstad. 

Donderdag, 23 Juli . 
Hontenlsse, ten 11 ure, in het gemeentehuis: Het 

verbeteren cn begrinden vau wegen in die gemeente over 
eene lengte van 5026 el. 

Hedembllk , ten 12 ure, in het Koggenhuis; het daar-
stellen der gebouwen cn inrichtingcu voor het tc stichten 
Stoomgemaal in het Ambacht der Vier Noorder Koggen. 

Venlo. ten 12 ure, in den Goudcu Leeuw: het maken 
Tan een uiouwen uitgang door de vestingwerken voor de 
Geldcrsche poort. 

Vrijdag, 24 Juli. 
's Bosch , ten lO'/s ure, aan het provinciaal bestuur: het 

doen van buitengewone leveringen cu herstel li u gen aan de 
Schipbrug over de Maas bij Hedcl. 

Haandag, 27 Juli. 
Steenwjjk . teu 11 ure, op het raadhui»: het maken 

van een klinkerweg over eeuc lengte van ongeveer 125 cl 
en breed 4.50 el, met dc daarbij behoorende aardewerken. 

Arnhem, ten 12 ure, op het Jagershuis onder de 
Zijp: het bouwen van cene Kerk eu l'rcdikaiitwouing te 
Sen aarsbergen. 

Woensdag, 29 Juli. 
llagc , ten l l ' / s ure: aan het ministerie vau Binnenl. 

Zaken: het verbreeden van het onderhanden kauaal door den 
Hoek van Holland, tusschen deu Zauddijk cu de Noordzee, 
voor dc verbetering vau den Waterweg van Rotterdam 
naar Zee. 

Donderdag, 30 Juli . 
's Hage, teu 12 ure, aan het ministerie vau binnenl. za

ken : het maken van zandfundeeringen voor het hoofdumga-
zijn cn dc centrale werkplaatsen te Zwolle, ten behoeve van 
de Staatsspoorwegen. 

Vrijdag, 31 Juli. 
*s Bosch, ten lo 1/, ure, aan hetproviuciaal bestuur: het 

begrinden cn bestraten van den linker onderberm der Zuid-
J Willemsvaart van sluis n°. 11, te Somercu tot aan de 

grensscheiding vnu dc provinciën Noordbrabant en Limburg. 
r'~-\ .Wormerveer , ten 12 ure, ter Gemeente-secretarie: het 

misleen van ecu Toegangsweg met vaste DoorJaatbrug, naar 
' ' het swtii>tt van den Staatsspoorweg. 

Donderdag, 6 Aug. 
. Jingo, ten 12 ure, aau het ministerie vau binnenl. 
iBJ^tiU; Tiet kepen cu carboniteren vau 24000 eikenhouteu 

I ;owarsleggers. 
Donderdag, 13 Aug. 

'oHoge, teu 12 ure, aau het ministerie vau biuueul. 
ken: het maken van Grondwerken, het leggen vau Spoor-

. -«tii en Wissels, het leveren van Ballast eu het maken 
";-vaSiVie-tratiiiu'en , ten behoeve van van het Algemeen Maga-

f ó W \ de Centrale Werkplaatsen te Tilburg. 

Afloop van aanbestedingen. 
Haarlem , 9 Jul i : het bouwen ccner haveumcesterswo' 

nine, nabij dc Koopvaarder-schutsluis, te Nieuwe dien. Minste 
inschrijver de heer K. J. Kuoppcrt. te Nieuwediei). voor 
ƒ 7Ö30. 1 

A r n h e m , 10 Jul i : lo. het doen van ontgravingen eu 
verdere werken, tot opruiming van den Groenen daalschcn 
kop, aan den rechter Waaloever ouder Bemmel. Minste in
schrijver, de heer G. de Haan tc Eldcu voor/21809; 2o. 
het aanleggen vau Twee Dwarskribbcn nan den linker Waal. 
oever, tusschen dc pcilraaini V eu VI aau den Kekerdom-
schen Waard, behoorende tot dc verbetering van de Waal 
iu Gelderland. Minste inschrijver de heer S. Hendriks te 
Panncrden voor ƒ 13900. 

Bergen op Zoom, 13 Juli: De aanbouw van ecu arm-
gesticht naast het onlangs voltooide gesticht Vineeutius da 
Paulo, welk werk is aangenomen voor /* 2808, door den 
heer b\ Gorren. 

Maas t r ich t , 13 Juli: Het verbeteren van het vaarwater 
van de Maas iu de gemceuten Berg, Obbicht cu Grevenbich 
Minste inschrijvers waren: voor het 1ste perceel dc heer 
Prion, te Luik, voor /'92:18; 2de perceel de heer Straetman 
tc Linnc. voor ƒ 8370; 3de perceel de lieer Smits, van Au 
del, voor f 12,985. 

AdvertentiëD. 

BESTUUR DER REGISTRATIE EN DOMEINEN. 

ONTMANTELING 
DER 

VESTING VENLO. 
OPKNBARE AANBESTKDING. 

De Directeur der Registratie en Domeinen voor 
het Hertogdom Limburg mankt bekend, dat op 
Donderdag den 23 Julij 1868, des middags oin 
12 ure, ten Koffijhuizc van F. BI.OE.MKX, in den 
Gouden L e e u w , te Venlo. al of niet onder 
zijne voorzitting, door den Ontvanger der Regis
tratie cn Domeinen te Venlo bij enkele inschrij
ving en onder voorbehoud van hoogere goedkeu
ring zal worden 

A A N B E S T E E D : 

het maken van eenen nieuwen Uitgang 
door de Vestingwerken voor de Ge l -
dersche poort. 

De op zegel geschreven en gesloten inschrij-
vingsbiljctten moeten uiterlijk vóór 12 ure'smid-
dags van den dag dien der besteding voorafgaande 
worden ingeleverd of vrachtvrij worden bezorgd 
ten kantore van voormelden Ontvanger, om door 
of namens den inschrijver of anders door den Ont
vanger onmiddellijk in eene aldaar geplaatste ge
sloten bus te worden geworpen. 

Het bestek met teekening ligt ter inzage ten 
burele van voornoemden Directeur en aan de 
kantoren van de Ontvangers der Registratie en 
Domeinen te Maastricht, Roermond en Venlo, 
aan welk laatstgemeld kantoor het bestek met de 
teekening, tegen betaling van één gulden, ver
krijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden, op 
Maandag, den 20 Julij 1808, des voormiddags 
tusschen 10 en 12 ure. 

Maastricht, den 4 Julij 1868. 
De Directeur 

der Registratie en Domeinen . 
GRATAMA. 

AANBESTEDING. 
DE COMMISSIE tot stichting ccner zelfstandige 

Kerkelijke Gemeente te Schaarsbergen (Burgerlijke 
Gemeente Arnhem) is voornemens op Maandag 
27 Julij e. k., des middags ten 12 ure, bij den 
Kastelein ASS1NK op het Jagershuis onder dc Zijp 
bij Arnhem, nan te besteden: 

He t bouwen van eene K E R K en 
P R E D I K A N T S W O N I N G te Schaars
bergen, met de levering der alle daar
toe benoodigde Mater ia len . 

Bestek en teekening liggen van 15 Juli e. k. af, 
bij genoemden Kastelein ter inzage. Bestekken 
zijn te bekomen — mede tegen 15 July — ad 
een gulden per exemplaar, zoolang dc voorraad 
strekt, bij de Heeren: ANDERSON, Rentmeester 
op de Zijp, cn BRINK EVERS, Architect tc Ellecom, 
bij wien tevens nadere information op franco aan-
vraag te bekomen zijn. Locale aanwijzing geschiedt 
den dag der besteding vnn 10 tot 11 uur. 

Openbare Aanbesteding. 
Op Vrijdag den 31« Julij 1868, des middags 

ten 12 ure, zal ten Gemcentehuize vnn Wor. 
meneer, bij enkele inschrijving in het openbaar 
worden aanbesteed: 

het maken van een T O E G A N G S W E G 
met V A S T E D O O R L A A T B R U Q 
naar het Sta t ion van den Staats! 
spoorweg i n die Gemeente. 

Bestek en Voorwaarden zijn ter Gemeente, 
secretarie verkrijgbaar voor de som van vijftig 
cents, alwaar mede de Teekening ter inzage ligt. 

Bestekken liggen ter lezing te Amsterdam ,„ 
de Nieuwe Stads Herberg, hel Poolsche Koffijhuis 
en hel Vosje, te Alkmaar in het Hotel Toelast 
en te Zaandam in het Logement de Burgt. 

De aanwijzing zal geschieden den 23 en 27 
Julij a. s. des voormiddags ten elf ure. 

Derde jaargang. N°. 30 
IIHCIIIJDI «trtgeW ieder» tiltriif bij 
u. A. THIEME te Arnhem. 

r r,ji p« 3 iiiad» frutip. p. ƒ 1.63. 

25 Juli 1868. 

Iu iHiieetl lick uit Hl jur|ii |. 
MmtNlKl l«l«i /-.II nrfeniiiKftl 

u ƒ-.45 mr itgit ei «i ••. 

HH. Bouwkundigen. 
J. I'LEIZIEH, Fabrikant van B O U W K U N 

D I G E C E M E N T V O O R W E R P E N te Sche-
veilingen, bengt bij deze aan belanghebbenden 
dat dc Heeren HOOS & RIJSHOUWER, Steenfa-
brikantei. aan de Spanjaardsbrug nabij Leiden, 
zich hebben belast met den Verkoop van dat fa
brikaat , voor Le iden en de omstreken van 
L e i d e n , Haarlemmermeer en A l p h e n , bij 
wien tevens Prijscouranten en Monsters voorhan
den zijn. 

M A R L E S U)\\ & BIEIVFAIT. 
WESTERIIAVEN , Wijk 15. N*. 845, ROTTERDAM. 

Leveren Plannen en Begrootingen voor de 
Verwarming en Venti leer ing van gebouwen 
en maken rellecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam-en Deurkozijnen. Kapiteelcn. 
Consolen, Vozen, Fonteinen, Gralteekenen , enz! 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 X 2 tot 48 x 6 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1867, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransen 
fnbricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
Bonner-Hiltte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & 0>. 
Adres: F O L K E B 8 & C». Rapenburg. Amsterdam. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

111.14 It IC It BI 4» I F cn Zonen to Biebrlcli. 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften, waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper. 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N D E R P O T . 

BECKER &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE,DEN AANLEO 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE WERKEN. — 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. 

f E E O L A D voor ARCHITECTEN, H&EITCEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 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 V. W . V A N G E N D T J G z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0KSBÜP.GI1, C. J. VAN DOOEN, D. ÖROTHB, J. II. LELIMAN, II. LIN'SE, S. E. W. ROORDA VAN EÏSINGA, H. P. VOÖEL 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Het gedenkteeken voor Luther, dat door Riet-
schel begonnen werd, is door drie beeldhou
wers te Dresden afgewerkt. De koning van Sak
sen heeft, uit erkenning der verdienstelijke wijze 
waarop dit volbracht werd, nan deze kunstenaars 
het ridderkruis van de Albrechtsorde geschonken. 
De namen dezer beeldhouwers zijn K. A. Donn-
dorf, G. A. Kietz en J. Schilling. 

— De keizer vnn Oostenrijk heeft zich bij de 
inwijding der Frans-jozefs-brug te Praag op den 
•21"™ Juni de gelegenheid tc nutte gemaakt om 
cenige ridderorden en andere eereblijken te ge
ven. De burgemeester ontving de Kroonorde 
34' klasse, dc ingenieur Rowland Mason Ordiscb 
de medaille voor kunst en wetenschap en aan 
den fabrieksingenieur Adolf Kux, den professor 
bij de polytechnische school Karl Wcrsin en den 
bouwmeester Jos. Kaura werd het ridderkruis 
der Frans-Jo/.ef-ordc gegeven. 

— Schotschc ingenieurs hebben het plan ge
vormd om tusschen Ierland en Schotland eene 
spoorwegtunnel aan te leggen , die in vier jaren 
gereed kan wezen, «4,224,490 zal kosten en 5 
pCt. rente geven. Deze weg zal aanvangen op 
de noordoostkust van het Iersche graafschap An
trim en eindigen bij Leak's Point aan de Schot
schc zijde. 

— Te Florence is de schouwburg Alberto Nota 
eene prooi der vlammen geworden. De Gazz. di 
Torino deelt onder dagteekening van den 18J" 
daaromtrent het volgende mede: 

De schouwburg is geheel vernield. Het too
neel, de schermen, dccoraticn, banken, trappen, 
galerijen, alles is door het vuur verslonden. De 
naakte muren zijn het ecnige wat men nog ziet. 
Gisteren avond was de schouwburg vol volk, dc 
voorstelling was vrij goed en het publiek voldaan. 
Ten half tien uur kwam van het tooneel links 
van bet publick een doordringende kreet, door 
eene vrouw geslaakt en een geluid van haastige 
stappen , waarop men hoorde zeggen: «blijf staan! 
't is niets ! 't is niets I 

De kleederen van eene danseres , die bezig was 
zich voor het ballet te kleedcn, waren in brand 
geraakt. Het schijnt, dat zij in hare ontsteltenis 
is gaan loopen cn hare brandende rokken dc 
schermen hebben doen vlam vatten. Men slaagde 
er in, de vlammen van hare kleederen te smo
ren voor zij er eenig letsel van ondervonden had. 
Plotseling hoorde men sbrand I brand!" roepen. 
Alle toeschouwers stonden in eens op en snelden 
naar de deuren, zoodat licht groote ongelukken 
konden plaats vinden. Eenige jongelieden in de 
galerijen ter linkerzijde , en die van daar tusschen 
de coulissen konden zien, riepen : «blijft zitten 1 
't is gedaan!" 

Dit verhoedde veel ongevallen; een deel der 
toeschouwers staakte de vlucht, en die bij de deu
ren waren konden er rustig uitkomen. 

Het scheen ook een oogenblik dat alles voorbij 
was. Het doek en papier, die vuur gevat had
den, werden afgescheurd en vertreden; maar de 
vlammen hadden te licht voedsel. Plotseling zag 
men een grooten lichtgloed en hoorde men de 
waarschuwing van zich uit de voeten te maken ! 
Nu spoedden zich ook de nog overgebleven toe
schouwers naar de deuren. De zangers en dan
seressen sprongen ijlings van het tooneel en lie
pen heen, en daar nu het gedrang niet groot 
meer was kon ieder ongedeerd nanr buiten ko
men. Dit alles vond in twee of drie minuten 
plaats. Toen acteurs en publiek buiten waren, 
zag men een eigenaardig tooneel: sommigen vlucht
ten ; anderen schreeuwden; sommigen hadden hun 
hoeden verloren ; anderen bun kleéren aan flar
den gescheurd; men zag acteurs en danseressen 
in tooneelkostuum, en sommigen dezer laatsten zelfs 
zonder dat, slechts niet een hemd bekleed. De 
brand erlangde inmiddels eene schrikbarende uit
breiding cn de schouwburg, geheel uit hout en 
papier bestaande, was zeer spoedig eene prooi 
der vlammen. Gelukkig heeft men geen enkel 
mcnschenleven te betreuren. 

— Meermalen is er getwist over het vraag
stuk of de constuctién van steen en ijzer, zooals 
er thans vele gevonden worden, gerekend kunnen 
worden, brandvrij tc zijn. De ondervinding heeft 
geleerd dat vele dezer samenstellingen door brand 
kunnen vernield worden en wij wijzen daarbij 
op de schojne overdekking der beurs te Antwer
pen en den laatsten brand in de groote overdekte 
markt tc Parijs. Omtrent het laatste ongeval 
deelcn wij dc volgende bijzonderheden mede. 

De brand brak uit in het sousterrain, waar 
verschillende koopwaren, manden en stroo zijn 
verzameld cn gedurende den nacht door vele 
vrouwen wordt gearbeid aan het tellen en sor-
teeren van eieren en het gereedmaken van ver
schillende groenten voor den volgenden dag. 
Ongeveer ten tien ure ving de brand aan en 
nam door de manden, het hooi cn meer andere 
brandbare, stollen zeer spoedig in omvang toe. 
Spoedig werd van alle zijden hulp verleend, doch 
toen de pogingen tot blussching een uur in gang 
waren, deed zich een verschrikkelijk gekraak 
hooien. Op verschillende punten stortte de zol
dering van het sousterrain in cn eenigc militai
ren, pompiers, gendarmes en werklieden vielen 
naar beneden. Men slaagde er in de vlammen 
te beteugelen en vond vijftien gekwetsten en twee 
dooden. 

Volgens de Figaro werden de middelen tot 
blussching snel aangevoelden waren op het oogen
blik der instorting reeds vijf brandspuiten in het 
sousterrain gebracht, om de vlammen te beteu
gelen. In deze kelders, die allen, evenals de 
verdieping van den beganen grond, in afdeelingen 

zijn gescheiden, zoodat elke winkel zijn bijzon
deren kelder heeft, werd de hitte onuitstaanbaar 
en uit de trapgaten stegen rook en verpestende 
dampen omhoog. De warmte deed haren invloed 
op de steenen der gewelven gelden en eensklaps 
had cene instorting plaats, waardoor het leven 
bedreigd werd van hen, die in het sousterrain 
werkten cn van een dertigtal personen, die eene 
brandspuit op den beganen grond bedienden juist 
op de plaats, waar de gewelven bezweken. De 
toestand was op dat oogenblik vreeselijk, daar 
velen met den dood worstelden en te vergeefs 
een uitgang in de brandende kelders zochten. 
Met juistheid js het getal der dooden en gewon
den niet op te geven, maar men scfiat ze op 
één doode en tien gekwetsten. 

De schade wordt voor de stad op 600.000 en 
voor de kooplieden op 300,000 franken geschat. 

Men heeft uit vrees voor verdere instorting den 
toegang tot dit gedeelte der overdekte markt ver
boden cn de opening van het ingevallen gedeelte 
van de zoldering op 10 el lengte bij 8 el breedte 
gemeten. Uit dit ongeval blijkt dat de overdekte 
markten, al zijn zij uit steen en ijzer te zamen-
gesteld , niet kunnen gezegd worden onbrandbaar 
te zijn. De invloed van de vlammen op de zol
dering van het sousterrain heeft de instorting 
ten gevolge gehad. 

— Het gemeentebestuur van Brussel wordt 
met een proces bedreigd, doordien verschillende 
kelders bij de zware stortregens op den eersten 
dezer maand door een stadsriool onder water zijn 
gezet. Men heeft verscheidene dagen van ge
meentewege doen werken om dc kelders van het in
gestroomde water te ontdoen en de deskundigen, 
daartoe door de rechtbank aangewezen, hebben 
de noodige opneming in loco gedaan. 

— De spoorweg tusschen de zeebadplaatsen 
Blankenberghc en Heijst is Zondag 1. 1. geopend, 
en de weg, die in tien minuten tijds wordt af
gelegd , is een der meest schilderachtige. Ter 
eeuer zijde kan men telkens, tusschen de duinen 
door, de zee aanschouwen , cn ter andere zijde 
ziet men vette wei- en welige bouwlanden. Men 
vindt in dezen weg twee groote bruggen over de 
kanalen van Zelzaete en Schepsdonck, en bij de 
monumentale sluizen is het gezicht indrukwek
kend , daar natuur en kunst als het ware sa
menwerken, om een grootschen indruk te geven. 

— Het correctioncele gerechtshof te Namen 
heeft in hooger beroepen een vonnis van de ge
wone rechtbank van politie verworpen, waarby 
de kofflchuishouder Colin veroordeeld werd tot 
eene boete van 25 franken, daar hij bij het bou
wen van een nieuw huis de hoogte niet in het 
oog had gehouden, die daarvoor in het reglement 
van politie was aangegeven. Het Hof heeft be
slist, dat ccn gemeentebestuur onbevoegd is tot 
het vaststellen eener hoogte, waarop de huizen 
moeten worden opgetrokken en dat uit hoofde 
van het onwettige van het reglement de beschui
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digde van alle rechtsvervolging ontslagen moet 
worden. 

— In de zitting der Provinciale Staten van 
huik van 17 dezer, is een verzoek van het ge
meentebestuur van Scraing ter tafel gebracht, om 
eene subsidie te bekomen voor dc oprichting van 
een standbeeld van John Cockcrill. De kosten 
zouden .15.000 franken bedragen, waarvan dooi
de gemeente cn verschillende inschrijvers 30.000 
franken waren te zamen gebracht; het verzoek 
strekte om van dc Provinciale Staten cene sub-
sidie van 0000 franken te verkrijgen, die met 
algemeene stemmen werden toegestaan. In de dis
cussie over ilit verzoek werd rechtmatige hulde 
gebracht aan de nagedachtenis van Cockcrill, die 
aan dc ontwikkeling der nijverheid groote dien
sten had bewezen cn eene inrichting in het leven 
riej), waar verschillende ingenieurs met vrucht 
hunne studiën hebben voltooid ; men wees daarbij 
op de uitbreiding van het kleine Scraing, dat 
vroeger cene bevolking van 1700 zielen had en 
nu 25000 inwoners telt. 

— Men is bezig eene ijzeren brug van 25ÜO 
voet lengte over de Missouri, bij dc stad Omaha 
in Nebraska, ten dienste van de groote Wcstbaan 
naar San-Francisco te bouwen. De kosten zijn op 
2 millioen dollars begroot. 

— Op de parijsche tentoonstelling zijn een 
aantal nieuwe wijzen van verduurzaming van le
vensmiddelen vertegenwoordigd geweest. Onder 
deze verdient ook die van F. Cirio te Turin ver
melding. 

Cirio bezigt een ijzeren ketel met ccn deksel, 
hetwelk hermetisch daarop sluit. In dit deksel 
zijn twee openingen, die beide met kranen kun
nen gesloten worden. 

De cene kraan staat in verbinding met een 
luchtpomp, de anderen met een gesloten bak, 
waarin zich cene oplossing van keukenzout en 
eenig salpeter bevindt. 

Het duurzamen van vleesch geschiedt als volgt: 
men licht het deksel van den ijzeren ketel op, 
legt daarin het vleesch en sluit hem weder. 
Daarna opent men de verbinding met dc lucht
pomp : dc lucht wordt tot omstceks 5 millim. 
drukking uitgepompt en dc kraan gesloten. Opent 
men nu de andere kraan, dan wordt de zout
oplossing in den ketel geperst en het vleesch 
binnen weinige minuten daarmede doordrongen. 
Daarna wordt de ketel geopend en het vleesch cr 
uitgenomen en aan dc lucht gedroogd. Het aldus 
toebereide vleesch blijft langen tijd goed cn moet 
smakelijker zijn dan dat, hetwelk volgens de 
oudere methoden verduurzaamd is. 

— Aan het station van den Noorder-spoorwcg 
te Brussel is eene nieuwigheid ingevoerd, die 
zeker wel navolging zal vinden, welke ze althans 
verdient. Er zijn nl. kleedkamertjes zeer kom
fortabel ingericht, afzonderlijk voor dames en 
hecren en waarvan ieder gratis gebruik kan maken. 

— De Fransche regeering heeft den 0 , l c" Juli 
aau dc hecren Julius Reuter te Londen cn Baron 
Emilo von Ërlangcr te Parijs, de uitsluitende con
cessie verleend , gedurende 20 jaren, voor eene 
oiulerzeesche telegraafverbinding tusschen Frank
rijk en de Noord-Amerikaanschc Vrijstaten. 

— Onder dc besluiten , welke op de thans te 
Weenen vergaderde internationale telegraaf-con-
ferentie genomen zijn, behoort, dat voortaan op 
al dc internationale lijnen gebruik zal worden 
gemaakt van den schijf-telegraaf van Hughes (die 
zelf aan de conferentie deelneemt), met toepas
sing van den toestel van Morse, en dat de tele
graafdraden zoo veel mogelijk de dikte van vijf 
ned. strepen zullen moeten hebben; bepalingen, 
waarvan men zich, wat den spoed van het ver
keer en de duidelijkheid der telegrammen betreft, 
veel goeds belooft. 

— Men zal zich herinneren dat de gemeente
raad van Antwerpen geweigerd heeft cene plaats 
aan te wijzen voor een standbeeld voor koning 
Leopold 1, en diensvolgens door de kamer van 
koophandel een terrein is aangekocht, waar dit 
monument is opgericht. Men verneemt thans dat 
bij den gemeenteraad het voornemen bestaat om 
rondom het monument huizen te bouwen, ten 
einde het aan het oog te onttrekken. 

B I N N E N L A N D . 

's Oravenhage. Bij besluit van 24 April 
1808, n". 63, opgenomen in de Staatscourant 
van 23 dezer, heeft Z. M . , beschikkende op het 
verzoekschrift van mr. C. J. Diemont, notaris te 
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Amsterdam, HD. bowilliging verleend op de akte 
van oprigting dor naamlooze vennootschap: iVy-
kerksche Gasfabriek, te vestigen tc Nijkcrk. 

— In dc zitting van den Raad van 21 dezer 
is het voorstel van Jhr. Mock, c. s. tot het geven 
eener gratificatie van /'300 aan den gemeente-
architect voor de ontwerpen der zalen aan het 
Badhuis te Schcveningen ter tafel gebracht en met 
algemeene stemmen aangenomen, liet verheugt 
ons, dat de Baad de kunde van Van der Waeijen 
Pieterszcn weet te waardecren en het voorbeeld 
niet volgt van vele gemeenten, die de gewoonte 
hebben den gemeentebouwmeester als een hun
ner minste ondergeschikten te behandelen. Moge 
dc toelage al niet in verhouding staan tot den arbeid, 
die door deu heer Pieterszen geleverd werd, zoo 
juichen wij toch het besluit van den linad toe en 
zien hierin het bewijs, dat de Raadsleden be
hoeften gevoelden den gemeente-bouwmeester op 
eenige wij/.e hunne ingenomenheid met de door 
hem gebouwde zalen te toonen. 

Amsterdam. Kr is een begin gemaakt met 
de sloopittg vau eeuige perceelen ter zijde van 
dc nieuwe Nederlandsehe Bank, alwaar door den 
architect Godefroy eene gemeente-kraaminrich
ting voor 100 bedden zal worden gebouwd. Naar 
wij vernemen, is dat gebouw aangenomen voor 
de som /' 100.000, zonder verwarming, meubelen, 
enz. enz., en zal aan den architect door het 
gemeentebestuur het salaris van 3 ' / , worden uit
betaald , dat is ƒ 4800 of /' 1500 meer dan dc 
gemeente-bouwmeester B. dc Greef jaarlijks ge
niet voor de zes Ion, die gemiddeld tot het on
derhoud der gemeentewerken cn de stichting 
van hare nieuwe gebouwen iu deze stad noodig 
zijn. De gemeente zal tijdens den bouw van deze 
kraaminrichting hare eigene boiiw-opzichters le
veren. Algemeen wordt verwacht, dat dit 
kostbare gemeentegebouw, dat ƒ2000 per kraam
bed zal kosten, zich bij den hurdstccucn gevel van 
de Nederlandsehe Bank — goed zal aansluiten. 

Spoedig ziet men de plannen le gemoet van 
de ambtgenooten de Greef en Godefroy, voor 
een gasthuis van 400 bedden, dat de gemeente 
zal bouwen op een terrein bij de Zaagpoqrt. Zoo
als men zich hciinneren zal, was vroeger een kre
diet van ƒ 0000 aan dc Hegenten der beide gast
huizen alhier toegestaan, om daarvoor plannen 
voor een gasthuis met 1000 bedden tc doen ont
werpen, welk ontwerp is ter zijde gelegd, naar 
aanleiding van het besluit door den Gemeente
raad genomen, dat cr twee gasthuizen, ieder a 
400 bedden, zouden worden gebouwd. Een op 
het genoemde terrein, het ander waarschijnlijk 
op het veld, dat tegenover de stndsliinmertuinen 
ligt, eu thans tot opberging van afval, steenen, 
keien enz. wordt gebruikt. 

— De werken tot verbreeding van de Halsteeg, 
vorderen goed. Het licht en de lucht treden nu 
ruimschoots binnen de huizen, die uiet worden 
weggebroken. Het geheel ziet er zeer vreemd 
uit, en zal wel blijken eenen halven maatregel te 
zijn, die der burgerij tonnen gouds kost. Een 
eind verder op den Voorburgwal staat de stads
drukkerij tusschen twee nauwe stegen, ruim ge
vuld met zoogenaamde onzedelijke huizen. Die 
drukkerij staat juist in do as van do groote bin
nenplaats van het Stadhuis, cn door hare sloo
ping was eene breede straat uit de Mes tot den 
Voorburgwal te verkrijgen geweest, welke straat 

door aankoop of onteigening van een drietal on
aanzienlijke huizen bezijden het Yisehpoortjeware 
uit te breiden geweest tot aau het llokin, dat 
een breede eu hoofdconiinunicutie-weg is. Had 
men nu voor de binnenplaats van het stadhuis 
en over het Rokin, breede bruggen gelegd, 
dan zou zich ongetwijfeld het druk verkeer 
van den Vijgendam naar het stadhuis en omge
ving langs deze nieuwe straat hebben verplaatst, 
cn zou de Halsteeg langzamerhand veel minder 
bezocht zijn geworden. Daarenboven had men 
eenige honderd duizenden gespaard, cn de in
woners niet behoeven tc bezwaren met de beta
ling van 27 opcenten meer dun voorleden jaar, 
die dc reeds zwaar genoeg beluste inwoners voor
namelijk tc danken hebben aan de bijzondere 
voortvarendheid, die er met den bouw van aller
lei gemeentescholen is gemaakt. 

— Alet genoegen bezochten wij de tentoonstel
ling iu de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten te Amsterdam van antwoorden op dc 
prijsvragen, die in 1807 door de Maatschappij 
van Bouwkunst waren uitgeschreven. 

Wij juichen het denkbeeld dezer voor het eerst 
gehouden tentoonstelling van harte toe, daar 

hierdoor ieder inzender bovenal gelegenheid heeft 
kalm cn rustig anderer werk met het zijne te 
vergelijken cn daar men zeldzaam in de gelegen
heid is zulk eene prachtige verzameling teeke
ningen tc kunnen beschouwen, hetgeen op dc 
vergadering zelve uit den aard der zaak slechts 
gebrekkig cn ondoeltreffend kon geschieden. 

De tentoonstelling was goed en gemakkelijk 
ingericht en we vonden haar zoo goed geslaagd 
dat zekerlijk alle leden mot ons zullen wenschen, 
dat voortaan telken jare zoodanige tentoonstelling 
plaats heeft. 

Amsterdam. Naar wij vernemen is door het 
bestuur der Afdeeling van de Maatschappij tot 
bevordering der bouwkunst, cene bestuursveran-
dcring gemaakt, die in strijd is met het art. I!) 
van het reglement der afdeeling. 

De heer J. Gosschalk, die zich op een voorstel 
van den heer .1. 11. Leliman, tot Voorzitter der 
afdeeling benoemen zag , en deze benoeming blij
moedig aannam, heeft kort, daarna cn plotseling 
met den heer P. .1. M. Cuypers, die sedert kon 
Vice-Voorzitter is , geruild , en daarvan is eene 
der laatste wintervergaderingen, den leden met 
ecu paar woorden kennis gegeven , die het ze
ker op dat oogenblik dooi- het hoofd is gegaan , 
dat zij het uitsluitend recht hebben, hun bestuur 
te kiezen, en het al'dcelingsbestuur het recht niet 
heelt, zijue betrekkingen onderling te wisselen, 
zonder voorkennis en stemming van de leden. 
Ue heer Gosschalk degradeerde zich tot Vice-
Voorzilter, en stelde de heer Cuypers tot Voor
zitter aan. 

Wij stippen dit aan in de verwachting, dat 
liet bestuur der afdeeling voortaan blijken zal 
geven, de wet te hebben gelezen en geneigdheid 
betoont, deze nauwgezet te willen handhaven, 
zonder verkorting der rechten van de leden. Als 
dergelijke ruil tusschen twee bestuurders ZOO maar 
plaats kan grijpen, waar eene wet het tegendeel 
duidelijk zegt, dan moet de wet der afdeeling Am
sterdam maar worden afgeschaft. Eene doodc 
letter kan geen reglement — en omgekeerd mag 
geene wet zonder beteekenis zijn. Wij verklaren 
ons opposant in de handeling, die de HH. Gos
schalk en Cuypers zoo stilletjes hebben uitge
voerd. 

— Door gebrek aan plaatsruimte werden wij 
de vorige week verhinderd, mededeeling te doeu 
van het adres, dat door het Hoofdbestuur van 
het Anti Dagblad-zegel-Verbond, dezer dagen aan 
Z. E. den Minister van Financiën is ingezonden 
cn den volgenden inhoud heeft: 

Excellentie! 
liet Hoofdbestuur van het Anti-Dagbladzegel 

Verbond meent, als orgaan van het steeds toene
mend aantal dergenen , die door hunne toetreding 
tot' de vereeniging het beste bewijs geven van 
hunne diep gevoelde overtuiging, dat geen dag
bladzegel langer in Nederland mag worden gehe
ven , niet onopgemerkt te mogen laten voorbij
gaan : de optreding van Uwe Excellentie aau 
het hoofd van het Departement van Financiën. 

Wanneer wij verklaren die optreding met groot 
genoegen te hebben gezien, dan geschiedt dit 
onder anderen, omdat wij met reden vertrouwen, 
dat voor de zaak, die wij voor de ontwikkeling 
van het Nederlandsehe volk van zoo overwegend 
behing achten, door Uwe Excellentie iets meer 
zal worden gedaan, dan ernstig overwegen. 

Heeds werden door uwen voorganger maatrege
len voorbereid, die tot verlichting moesten strek
ken van deu last, dien het dagbladzegel op de 
periodieke drukpers heeft gelegd; en al hebben 
wij tegenover de voornemens, die het hem niet 
gegeven was ten uitvoer te brengen, reeds da
delijk onze stem moeten verheffen, omdat zij slechts 
gedeeltelijke vermindering beoogden, wij hadden 
niettemin reden , om ons, zij het ook onvoldaan, 
dankbaar te betoonen. Daarin lag immers de 
erkenning van het knellende der banden , die dc 
vrije ontwikkeling der drukpers nog altijd be
lemmeren. 

Voor zeventien jaren reeds werd door Uwe 
Excellentie een wetsontwerp aangeboden, waarbij 
het zegelrecht op dc dagbladen werd verminderd. 
Iu dal tijdsverloop zijn de behoeften van ons volk 
op intellectueel gebied toegenomen. Werden in 
1851 reeds gewichtige bezwaren tegen de voorge
stelde vermindering aangevoerd, thans gelden 
die bezwaren in nog hoogere mate en kan men 
alleen gewenschte uitkomsten verwachten van 
eene a l g c h e e l e afschaffing en op eenmaal. 
Het voorstellen van dien maatregel durven wij 
van U verwachten, doch ernstig vragen wy U , 

o n i zoo gij mei ons van het gewicht der afschaf
fing overtuigd zijt, niet te dralen. 

l)e dagelijksche vei meerdering van het ledental 
van ons Verbond, dat thans omstreeks ccn d u i 
z end t a l leden telt, moge Uwe Excellentie indien 
mj tot dien gewichtigen maatregel overgaat, den 
flank waai borgen van allen, die het wel mecnen 
uiet het vaderland , en die vooruitgang op sociaal 
en politiek gebied een eerste vereischte achten 
voor het welzijn van ons volk. 

Moge het Uwe Excellentie gegeven zijn , dien 
dank te verwerven. 

— Men verneemt, dat de vervaardiging der 
ijzeren stationsoverdekking van het station te 
's-Hage der Nederlandsehe Rijn-spoorwegmaat
schappij is opgedragen aan de daar gevestigde 
ijzergieterij de Prins van Oranje. Zijn wij goed 
onderricht, dan is deze stations-overdekking de 
grootste, welke hier te lande bestaat, en is de 
constructie in hoofdzaak gelijk aan dc door de
zelfde fabriek vervaardigde stations-overdekking 
tc Utrecht en Arnhem. 

— Dc Staats-cournnt behelst een verslag, 
door commissarissen van de Nederlandsen-In
dische spoorwegmaatschappij aan de algemeene 
vergadering van aandeelhouders, ingevolge art. 
14 der statuten, gedaan. 

Utrecht . Naar men verneemt, heeft de minister 
van binnenl. zaken besloten dc vervaardiging van de 
brug te Crèvecoeur, onlangs aanbesteed, op le 
dragen aan den heer J. van den Wall Bake, 
administrateur der Utrechtsche ijzergieterij. Deze 
brug, bestaande uit cene opening van 100 el cn 
tien openingen van 57 el , zal de eerste groote 
spoorwegbrug zijn, die in ons land wordt ver
vaardigd cn zal gedurende twee jaren aan min
stens 200 werklieden arbeid verschaffen. 

— Dat alle raadhuizen niet evenveel geld kos
ten , blijkt wel uit de aanbesteding van een raad
huis in dc gemeente W o e n s e l ; met bijlevering 
van alle noodige materialen, was de minste der 
5 inschrijvers f 1147. 

— Wij schrijven de volgende woorden uit de 
Nederlandsehe Spectator van 18 Juli, waarbij dc 
Redactie de samenstelling van een jury tot be
oordeeling der antwoorden op eene door baai' 
uitgeschreven prijsvraag bespreekt. Zij deelt eerst 
mede welke ontwerpen bij baar zijn ingekomen 

'cn zegt vervolgens: 
Hoezeer de Redactie gcenzins gehouden wil 

wezen diens oordeel tc volgen, heeft zij evenwel 
een jury benoemd ter beoordeeling van de prijs
antwoorden. 

Zij heeft daartoe gekozen de navolgende hee
ren, in hare keuze geleid door de overweging 
dat in dergelijke commission geen kunstenaars, 
maar mannen van oordeel en smaak moeten 
zitten : 

deu heer N. Drieklesoor, aannemer . 
den heer A. W. Glimmer Jr., verlakker en 

welgezind kiezer, 
den heerPiombino, zeer geacht oud-schoorsteen

veger , die veel gereisd heeft en bekend is 
met de Italiaansche kunst, 

den heer Petrus van de Middewego, rijk par
ticulier, 

den heer TerDecge, door zijn vak (speculatie-
bakker) vertrouwd met de beeldende kunst, 

den heer A. Z. Hemelaar, predikant en 
den heer Boanerges, dichter, secretaris. 
Wat dunkt u , lezer, van deze jury en zou 

liet u wel moeielijk vallen op commission van 
beoordeeling te wijzen, die uit dergelijke elemen
ten bestonden ? 

Arnhem, liet bezoek der tentoonstelling be
schaamt de verwachting, die daarvan gekoesterd 
werd. De hooge toegangsprijs, die dagelijks ge
vorderd wordt, is uitsluitend oorzaak van de ge
ringe opkomst cn de commissie der tentoonstel
ling zal cene vermindering vau prijs, althans voor 
eenige dagen der weck, moeten toestaan als zij 
liet belang der zaak cn der kas bcgrypt. De 
toegangsprijs van een halve gulden is voor het 
groote publick cn voor hen, die de tentoonstel-
üng meermalen bezoeken, te hoog. 

Gron ingen , 11 Juli. Door de leden der so
ciëteit de Harmonie is gisteren avond besloten, 
ever te gaan tot aanmerkelijke uitbreiding van 
'iet gebouw , cn dit in te richten tot het geven 
van concerten en daaraan een goed cn sieilijk 
sehouwburggebouw te verbinden. De kosten van 
een en ander worden geraamd op f 130,000. 

's-Hertogenbosch. Men leest in de ^Deutsche 
Bauzeitung'', dat voor de uitgeschreven prijs-
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vraag voor drie hoogaltaren in de cathedraal de 
eerste prijs ad f 400 is toegewezen aan den heer 
L. C, Hczcnmans te 's-Hertogenbosch; het bedrag 
van deu tweeden tn derden prijs, tezamenƒ300, is 
gelijkelijk verdeeld tusschen de heeren J. J. ViI-
vooije te Botterdam en II. Pceters Divoort te 
Antwerpen. 

Zaandam. Door het tegenwoordige groote 
gebrek aan drinkwater, dat van elders moet wor
den aangevoerd, vestigt men zooveel te meer de 
aandacht op dc putboring, alhier op het stations-
terrein ondernomen en waarvan het welslagen 
van groot gewicht voor de geheele gemeente zou 
zijn. 

De put bestaat uil oen plaatijzeren koker van 
0,50 cl diameter| die nu reeds tot 00 cl diepte 
is ingedreven en waaraan de werkzaamheden door 
Gebr. van Wet teren te Haarlem geregeld en met 
zorg worden voortgezet.. Wij hopen nader een 
gunstigen uilslag van dit werk tc kunnen mede-
deelen. 

Heerenveen, Den 19 J'" Juli kwam alhier dc 
eerste locomotief met eenige zandwagens uit Leeuw
arden aan. Deze tocht, door den aannemer en 
eenige genoodigden gemaakt, trok in hooge mate 
de aandacht der burgerij van Heerenveen, die nu 
de spoedige opening van den spoorweg naar Frics-
lands hoofdstad le gemoet ziet. 

Bergen op Zoom. Op ne nominatie voor de 
vervulling der vacante betrekking van gemeente-
architect en onderwijzer in het rechtlijnig- en 
handtekenen komen dc navolgende drie heeren 
voor, als: 

W. A. Kam tc Rotterdam. 
C, S. Laarman te s'-Gravcnhage. 
L. .1. Oosthoek te Arnhem. 
Uit dit drietal, door Burgemeester en Wethou

ders opgemaakt, zal door den Raad cene keuze 
gedaan worden. 

INDRUKKEN 

VAN 1IE TENTOONSTELLING VAN NATIONALE 

NIJVERHEID EN KUNST T E A R N H E M . 

I. 

De tentoonstelling van nationale nijverheid cn 
kunst, die thans te Arnhem gehouden wordt, 
geeft menigeen gelegenheid ccn blik tc werpen 
op hetgeen bij ons te lande op het gebied van 
nijverheid cn kunst kan worden te voorschijn ge
bracht. Moge het al een ondankbare taak zijn 
een verslag tc geven, van hetgeen op eene ten
toonstelling te zien is, zoo laat ik mij toch van 
het opgevatte voornemen, om een en ander te 
bespreken, niet weerhouden. 

De lezers, die mij dc eer mochten aandoen mijne 
beschouwingen te volgen, gelieven de goedheid te 
hebben daarbij in het oog te houden , dat het mijne 
gewoonte niet is, veel tc prijzen, overtuigd als 
ik ben, dat dc waarde van het waarachtig goede 
cn nuttige geene aanprijzing noodig heeft, zicli 
zelf ccn weg baant en dat de opgedrongen ver
heerlijking van het een boven het ander den in
druk van marktgeschreeuw maakt. Wij onthouden 
ons dus van de gebruikelijke gewoonte, om alles 
moot', en enkele zaken bijzonder mooi te noe
men , maar zullen ons niet laten weerhouden ons 
afkeurend oordeel uit te spreken, waar dit naar 
onze overtuiging pas geeft. 

Zooals dit gewoonlijk gaat cn langzamerhand 
cene geijkte gewoonte geworden is, heeft uien 
dc tentoonstelling te Arnhem plechtig geopend, 
maar op mij heeft het geen grooten indruk 
gemaakt. De samenkomst iu de sober verlichte, 
om niet te zeggen donkere zaal van Musis Sacrum, 
werkte bij het betrokken weder niet mede, om de 
genoodigden, inzenders, leden van de maatschap
pij van nijverheid en wat niet al tot vrcagde tc 
stemmen. Ten ccn ure schaarden de verschil
lende personen zich onder dc vanen, waartoe zij 
behoorden, cn nam men plaats in de groote zaal, 
waar de kapel van het regement veldartillerie een 
koraal deed hooien, dat ons allen stemde tot 
de plechtigheid, die weldra een aanvang zou 
nemen. 

De heer Mulder nam, als voorzitter der com
missie van de tentoonstelling, het woord en hoe
wel wij bij voorbaat wisten , dat het afgezaagde 
thema van cene openingsrede voor tentoonstel
lingen geene nieuwe gezichtspunten kon aanbieden, 
werden wy zeer teleurgesteld bij het hoorcti van 
dc woorden, door den voorzitter Mulder gespro
ken. Onwillekeurig dachten wy' aan de voorlezing 
vau cene notaricele akte, waarbij het echter onze 
aandacht trok, dat wij niet dan lof hoorden op de 
commissie voor de tentoonstelling, de samenstel

ling der jury en al wat door de commissie was 
tot stand gebracht. Onze taak, om den lieer Mul
der en de commissie voor de vele moeiten dank 
tc zeggen, wordt overbodig, nu de president goed
gevonden heeft, zich reeds op den dag der opening, 
die goedkeuring uit eigen mond, zoo voor zich 
als voor de commissie, te geven. Wij vingen ook uit 
den mond des voorzitters op, dat deze tentoon
stelling den goeden naam der Nederlandsehe nij
verheid, die in het verleden jaar te Parijs niet 
hoog genoteerd schijnt geweest tc zijn, rechtvaar
digde , cn zouden ons haast gerechtigd rekenen, 
alles nu maar mooi te vinden, als die dromniel-
sche lust tot critiseeren ons niet bekroop. Wij 
nemen afscheid van den voorzitter, die het ons 
niet ten kwade zal duiden, als wij in het belang 
der plechtige opening van de tentoonstelling liever 
een ander spreker gehoord hadden. 

De heer baron Van Pallandt van Westcrvoort 
nam als cere-voorzitter van de jury het woord, 
verklaarde dat dc jury met haren arbeid nog niet 
gereed was en verzocht den hoogleeraar Voorhelm 
Schnecvoogt de redenen van dit uitstel te ver
klaren. 

De geachte hoogleeraar putte redenen tot veront
schuldiging uit dc eigenaardige wijze van samenstel
ling der jury, waardoor haar meer dan ooit de 
{.licht was opgelegd, om nauwgezet en nauwkeurig 
alles na te gaan. Wij mochten uitden mond van den 
hoogleeraar vernemen, dat het niet alleen goldt 
een oordeel over hetgeen meer of minder schoon 
was, maar dat ccn onderzoek moest worden inge
steld naar den oorsprong, dc samenstelling en 
de waarde van elke inzending. Wij waren een
voudig genoeg om te durven denken, dat ieder
een, die een flauw begrip van den werkkring 
eener jury heeft, met deze waarheden bekend is 
en zagen daarin geen reden, om een langeren 
termijn van beoordeeling te verzoeken, evenmin 
als daarvoor de vervulling van andere maatschap
pelijke plichten, waarop door spreker gewezen 
werd, ter sprake gebracht moest worden. Waarom 
verklaarde spreker niet ronduit, dat dc termijn, 
voor de beoordeeling gesteld, te kort was en 
dat het aan hen, die deze bepaling in hunne 
onbekendheid met dergelijke zaken gemaakt had
den, alleen te wijten was, dat dc inzenders 
moesten worden teleurgesteld- Dat zou beter 
geklonken hebben dan dc verzekering van den 
hoogleeraar dat in de vertraagde bekroning voor 
de inzenders een waarborg moest ziju gelegen 
voor de nauwgezetheid cn onpartijdigheid dei-
jury. Eilieve, staan die laatstgenoemde schoone 
eigenschappen in dc rechte reden van den duur 
der beoordeeling? 

Het «festgesang an die Künstlcr," daarop 
ten gehoore gebracht, werd misschien met aan
dacht gevolgd, maar verdiende dit om de wijze 
van uitvoering niet. 

De heer Dr. Mulder zcidc den autoriteiten dank 
voor hunne tegenwoordigheid cn noodigde den 
minister van binnenlandsche zaken uit, de bijeen-
zijnden naar de tentoonstelling voor te gaan. 

Toen de heer Fock het woord voerde, heb
ben wij met genoegen geluisterd naar het ge
sprokene en uitten in stilte den wensch, dat het 
den voorzitter der tentoonstelling gegeven mocht 
worden, bij eene volgende gelegenheid zich daar
aan te spiegelen, of wel, bij de erkenning van 
zijne onmacht, het houden der openingsrede 
aan meer bekwame personen, zooals de commis
sie er meerdere telt, toe tc vertrouwen. 

Hoor de ministers voorafgegaan, spoedde men 
zich naar de tentoonstelling, waar de muziek der 
stedelijke schutterij zich deed hooren. 

De tentoonstelling maakte bij den eersten aan
blik een goeden indruk en in een volgend nommer 
zul een en ander daaromtrent wordon nagegaan. 

(Wordt vervolgd.) 

Varia. 

Spoorweg-statistiek. Het gezamenlijk kapi
taal van dc Duitsche spoorwegmaatschappijen be
draagt ongeveer 450 millioen Thaler en het ge
middelde dividend bedroeg in het jaar 1800 7,57 
procent. Mc Pruisische lijnen gaven 9.04 pro
cent, die in Oostenrijk 7.66 procent, do Zuid-
Duitsche maatschappijen 0.05 procent cn die in 
Noord-Duitschland 0.52 procent. 

Papierfabrieken. Op het oogenblik bestaan 
in Italië 130 papierfabrieken, die gezamenlijk 
per jaar 36.703.400 kilogr. lompen verwerken en 
eene waarde van 28.040.000 franken aan papier 
opleverden. Terwijl dc waarde van het uitgc-
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voerde papier 4.385.000 franken bedraagt, wordt 
daarentegen tot een bedrag van 2.117.000 fran
ken ingevoerd. 

Straten v a n graniet. Het gebruik der straat-
steun on tot oprichting van barricades heeft deze 
geruimen tijd meest gewone wijze van bestrating 
in discrediet gebragt en vooral te Parijs heeft ze 
plaats moeten maken voor asphalt. Elders ook 
zoo als te Petersburg, waar het hout overvloedig 
is, heeft men dit gebruikt. Aan beiden zijn echter 
bezwaren verbonden en in soliditeit zullen ze 
zeker onderdoen voor de nieuwe soort plaveisel, 
die onlangs in sommige groote steden van Enge-
land is aangevoerd. Groote blokken graniet 
van 6 op 4 duim werden naast elkander gelegd 
en de tusschenruimten aangevuld met ruwe 
kiezel, waarover een zeer heet vloeibaar cement 
van gasasphalt gegoten wordt. Dc vloeibare as
phalt loopt tusschen de blokken tot op den bo
dem en bevestigt het gansche plaveisel tot eene 
massa, die op deze wijze ondoordringbaar is 
voor water van boven of beneden , waardoor de 
regen terstond wegloopt. Daarenboven blijft de 
aardlaag beneden het graniet altijd droog, zoo
dat zich geen modder tusschen de blokken kan 
vormen en men evenmin bij droog weer last 
heeft van stof. 

en. 
Aankondig ingen . 

Maandag, 27 Juli. 
ntcermljk , ten 11 ure, op het raadhui?: het maken 

van een klinkerweg over eene lengte vau ongeveer 125 el 
en breed 4.50 el, met de daarbij behourende aardewerken. 

Arnhem, ten 12 ure, op het Jagershuis onder de 
Zijp: het bouwen vau eene kerk en Predikant woning te 
Schaarsbergen. 

Woensdag, 20 Juli . 
's Hnpi ' , ten l l ' / s ure: aau bet ministerie vau Binnenl. 

Zaken: het verbrceden van het onderhanden kanaal door den 
Hoek van Holland, tusschen deu Zanddijk cn dc Noordzee, 
voor de verbetering van den Waterweg van Rotterdam 
naar Zee. 

Ilonderdag, 80 Juli . 
Hage , ten 12 ure, aan bet ministerie vau binnenl. za

ken : het maken van zandfundccriugen voor het hoofdmaga-
lijn en de centrale werkplaatsen tc Zwolle, ten behoeve van 
de Staatsspoorwegen. 

Vrijdag, 31 Juli. 
'H Bosch, ten 101/] ure, aan het provinciaal bestuur: het 

begrmden cn bestraten van den linker onderberm der Zuid-
Wulemsvaart van sluis u". 11 . te Sonicrcn tot aan dc 
grensscheiding van de provinciën Noordbrabant cn Limburg. 

'• Boich, ten 1 0 ' : ure, aan het provinciaal bestuur: 
het hcrstcUcu van het Kijastortcbed in deu Haard wij kschcu 
Overlaat. 

'• Bt ich . ten i n ' , ure, aan het provinciaal bestuur: 
het opruimen van ondiepten iu het kanaal dc Dicze en zijne 
uitmondingen, provincie Noordbrabant. 

Uurmcrvccr , ten 12 ure, ter Gemeente-secretarie: bet 
maken van ecu Toegangsweg met vaste Doorlaat brug, naar 
het station van den Staatsspoorweg. 

Arnhem, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: het 
aanleggen van drie kribben op den linkeroever van dc ri
vier ae Ncdcr-Khiju, tusschen dc steenfabriek van Bowles 
bij Wageningen cn het Mnneswaardschc veer, in de provin
cie Gelderland. 

Maandag, 3 Aug. 
'•Hage, ten l i 1 / ] ure, aan het provinciaal bestuur: lo. 

de uitvoering van dc vercUchtc vernieuwingen cn herstellin
gen van dc rijks rivicrwerkeu iu dc Oude Maas hoven Put-
tershock, dc Krabbe cn de Uordscbe K i l . uitmakende de 
rivierwerken in de Dordschc K i l , iu de provincie Zuidhol
land, met het onderhoud daarvan tot cu met den 30stcu 
Juni 1860; 2o. dc uitvoering van vernieuwingen, herstellin
gen en leveringen ten dienste vau het ftijks-sloomgemaol tc 
Steeneuhock, gemeente Hardium-Jd , provincie Zuidhollnnd, 
met al dc daarbij behoorende werken, benevens het onder
houd daarvan, gedurende het tijdvak aanvangende met dc 
dagtcckening der goedkeuring van dc aanbesteding en ein
digende den 80 Juni 1*71. 

Donderdag, A Aug. 
'•Hage. ten l i ' , ure, aau het provinciaal bestuur: het 

maken vau eenige Kunst- cn Aardewerken tot voltooiing cn 
het onderhoud van het Ktnblissemcut voor het Bovenstoom-
gemaal Prins Alexander, geleden uau Schiclaud s Hoogen 
Zeedijk, ovcu beoosten het Kralingschc Veer, in dc Ge
meente Kraiiugen, provincie ZuidholTand. 

*» llngc , ten 12 ure, aan het ministerie tan binnenl. 
zaken: het kepen en carboniiercn van 24000 eikenhouten 
dwarsleggcra. 

Donderdag, 13 Aug. 
'•Rage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zaken i bet maken van Grondwerkcu, het leggen van Spoor
banen en Wissels, het leveren van Bnllast en het maken 
van Bestratingen, ten behoeve van van het Algemeen Maga
zijn en de Centrale Werkplaatsen te Tilburg. 

'•Hoge, ten 12 ure, aan bet ministerie vau binnenl. 
s*'"' ifcken; het maken van afsluitingen op cn naast den Nie-

£fecht»cfaen Zeedijk. 
*r ^ t * J \ Donderdag, S Sopt. 

' « H a g e , ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zakent, Be-levering van 3250 ton Spoorstaven met eindver
bindingen, |en 150 ton haakbontcn te Dordrecht. 

. Afloop van aanbestedingen. 

i£i!J^iïJ>HJ n > 4 0 J l d ' : Hc' vernieuwen van de Fraam-

f
juap-orer beKkauaal naar Uithuizen, miuste inschrijver A. 
J, ifenninga tèVBedum, voor ƒ 8102. 2o. a. Het brengen 
n n lood 'op da Ywee platten naast het groote plat en in de 
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goten langs dc west-, midden- cn oostvlcngcls van het aka-
demiegebouw aldaar, minste inschrijver J . Loor, voor ƒ 3126; 
b. Het uitvoeren van eenige vcrauderiugcu Ü P H het ukadc-
gebonw , minste inschrijver H . Broerc , voor ƒ 4295, cn e. 
Het vergrooten van dc kleine westelijke wa'rmkas c i het 
bouwen van een broeikas in den Hortus Medicus, hchooreude 
tot dc nkademischc gebouwen, minste inschrijver H. Meijer 
te Groningen, voorƒ3895. 

Zaandam, 15 Juli: het danrstdlcu en levcreu der be-
noodigdheden voor cen gebouw ter conservatie van bet huisje , 
vroeger bewoond door Czanr Peter den Grooten. Vau de 
zes inschrijvers was dc hoogste 1). Ilcydmuan & Zoon voor 
ƒ2035, cn de minste II. Dekker alhier voor ƒ2229 , terwijl 
dc begrooting was ƒ2590. 

Haarlem, Hl Juli: lo. het uitvoeren van eeniirc werk
zaamheden tot onderhoud der Kculselie vaart (Noord-Holland). 
Hintte inschrijver? zijn de Gchr. Sehomu-iiburg, tc Amster
dam, voor /"2895. •— 2o. liet bouwen eener woning voor 
den concierge in het pulcis vau justitie tc Amsterdam. Minste 
inschrijvers dc heeren Staal en Kobbe, te Amsterdam, voor 
ƒ3645. — 3o. Het uitvoeren van vernieuwingen en herstel
lingen aan het ameublement in het ptilcis van justitie tc 
Amsterdam. Minste inschrijver de heer II. EL llngcdooni, 
te Amsterdam, voor ƒ 1258. 

'* HertogetiliONrii, 17 Jul i : het trekken der auuwezige 
pnnlstompcu iu het voormalig palenhoofdj langs dc haven tc 
Jlergen-op-Zoom. bewesten de Watcrschuns, aangenomen voor 
ƒ8290, door W. Marijncn , te Brede. 

A r n h e m , 17 Juli: het aanleggen van drie dwurskrihben 
aan den linker Wonloever boven en beneden het fort Loc-
veeteiu, behoorende lot dc werken tot verbetering van de 
Waal iu Gelderland. .Minste Inschrijver de heer .1. Baars 
te Dronmel ƒ24248. 

Haarlem , 20 Juli : door deu dijkgraaf der heemraden 
van ileu Haarlemmermeer polder i» alhier ten burelc vau 
dien polder bij enkele inschrijving Mlbettoedi •>• het onder
houd van gebouwen: bruggen, enz., nhhiar, iu zeven per
ceelen, waarvan dc uitslag was als volgt; lste perceel, 
minste der drie inschrijvers, M. ran Essen, tc Kagc, voor 
' 1085; 2de perceel, minste van twee inschrijvers J . Bos, 
te Haarlemmermeer voor ƒ 2950 (niet gegund eu dientenge
volge herbesteding); 3de perceel, minste vau twee inschrij
vers M . v. Essen, ƒ 697; 5de perceel, minste van vijf in-
inschrijvers, S. GÜJdcmond, te Hillegom, ƒ 883: 6de per
ceel, minste van drie inschrijvers W. I'. v. Eijbergcn, te 
Haarlemmermeer, voor ƒ 875; en 7de perecel. minste vau 
drie inschrijvers, laatstgenoemde voor ƒ846. Het ver
vangen vnu dc houten rolbrug over dc Ringvaart vau dien 
polder bij Leimuidcn, door cene nieuwe boute.• brug met 
ijzeren draaijcud gedeelte; de minste der dertien inschrijvers 
was J . Boers, te Halfweg, voor /' 10,600; dc hoogste was 
A. Terweg, voor ƒ 14,000. 

Advertentiëo. 
Een JONG MENSG1I, sedert eenige jaren in 

het bouwkundig vak werkzaam, ervaren in het 
T E E K E N E N , WIS- en W E R K T U I G K U N D E 
enz., zag zich gaarne geplaatst als Teekenaar. 
Onder-Opzichter of dergelijke, bij t e n e n Ar
chitect of Aannemer. Minder zal er gelet wor
den op Salaris, dan wel op de gelegenheid om 
zich verder prnctisch te bekwamen. Heflccteren-
den vervoegen zich met franco brieven onder 
Letter A aan het Bureau der Schiedamsche 
Courant tc Schiedam. 

HH. Bouwkundigen. 
J. PLEIZIEIl, Fabrikant van B O U W K U N 

D I G E C E M E N T V O O R W E R P E N te Sche-
veningen, bengt bij deze aan belanghebbenden, 
dat de Heeren HOOS & RIJSHOUWKR, Steenfa
brikanten aan de Spnujnardsbriig nabij Leiden, 
zich hebben belast met den Verkoop van dat fa
brikaat , voor Le iden en de omstreken van 
L e i d e n , Haarlemmermeer en A l p h e n , bij 
wion tevens Prijscouranten en .Monsters voorhan
den zijn. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PARIJS 1867. 
Alle soorten van Bouwkundige Ornamenten 

van Zink voorts Raamroeden, D a k r a m e n , 
Dakroeven, Ballustraden, Ballusters, V e n 
t i l a to r s , en Ventilatieroosters, Oo ten , V a 
sen , Falbela ' s , Baden met en zonder verwar 
mingstocstel, Emmers en verdere voorwerpen 
voor huissclijk gebruik. 

Gegolfd zink voor Verandah's steeds in voorraad. 

i t o » K x i i i i s A cone, 

C H A R L E S R I M Y & B1ENFA1T. 
WKSTKRHAVEN, W p l 5 , N - . M 5 , R O T T E R D A M 

Leveren Plannen en Begrootingen voor de 
Verwarming en Venti leering van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

FORTLANB-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

0 1 J C K K I M O F F en Zonen te Blebrlch. 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
cn is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N D E R P O T . 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen , Grafteekenen , enz. 

Ransome's Patented Solut ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone 
Slijpsteenen van 12 X 2 tot 48 x 6 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1867, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen , enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
Bonner-Hiittc-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & O . 

Adres: F O L K E K S & O . Rapenburg. Amsterdam. 

Stoomiabrjjk van Draadnagels 
te A R N H E M . 

Orders op dit artikel, in afmetingen van '/j lot 
5'/ a Rynlandsche duimen lengte , uit taai Duitsch 
ijzerdraad niet verzonkene schroef of platkoppen , 
worden met spoed uitgevoerd. — Prijscouranten 
en monsters worden op ftanco aanvrage gegeven en 
aan fabrikanten, winkeliers en aannemers voordeelig 
rabat aangeboden. Recommandeert zich tevens in 
het leveren of veranderen van Brandspui ten , 
Pompen cn daarbij behoorende bcnoodigdheden. 

J . H . F O T H H A N N . 

M I D D E L B A A R O N D E R W I J S . 

Bij D . A. T H I E M E , te Arnhem, zijn verschenen: 

SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE, 
ten dienste van bet 

M I D D E L B A A R ONDERWIJS 

en tot zclfonderrigt. 

Vrij bewerkt naar KNAPP . WAONER , Wagner's 
Jahresbcricht en anderen, 

D r . O. H . T H I E B O U T Jr . 
Lecraar aan dc Hoogere Burgerschool te Arnhem. 

L E E R B O E K 
O E R 

M I N E R A L O G I E , 
ten gebruike bij het onderwijs in de Delfstofkunde 

aan de middelbare scholen, 

DOOD 

R E . D E H A A N , 
U-eraar aau de Hoogere Burgerschool te Nijmegen 
1' Cursus. Algemecne Mineralogie. 
2' Cursus. Beschrijvende Mineralogie, 
meer dan 200 Figuren in den tekst van met 

den 1"<" c u r s u s . 

• W e v e n te Arnhem bg D . A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C». te Amsterdam.- Boekdrukkerij van 0. W. V A N DER WIEL. 

Derde jaargang. Jf°. 31. 
• -

t'mtbijil prtftM kimt Zal.rdag bij 
l>. A. THIEME te Arnhem. 

I 'riji ptr 'I • » • < ( • frjnta p. |i. ƒ 1.(1". 

1 Augustus 1868. 

In ibuittrl lick mr MI jnrnif. 
Miirltiliïi kiilu ƒ -.iu pirf i iuu npl 

ea ƒ -.15 mr icgd n tei 1°. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, n&EÏÏIEUUS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 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 & E N D T J G z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURG!!, C. J. VAN DOOKN, D. UROTIIB, J. II. LELIMAN, IL LINSE, S. E. W. ROOBDA VAN EÏSINGA, H. P. V0OEL. 

(Bij deze courant behoor/ een bijvoegsel). 

DE SPOORWEG VAN SAMARANG NAAR DE 
VORSTENLANDEN. 

I. 
De Java'schc couranten gaan voort van tijd tot 

tijd artikelen tc leveren over de werkzaamheden 
aan dien spoorweg, en de Locomotief, Samarangseh 
handels- en advertentieblad, blijft zich over den 
loop van zaken beklagen. 

In een artikel «Het krediet der spoorwegzaak" 
in n". 51 (1 Mei 1808) wordt, als antwoord op 
een brommend artikel, dat als advertentie was 
geplaatst, tot aanbeveling van de actiën, uiteen 
lielgisch blad het volgende aangehaald: 

»Tcn aanzien der 0935 aandeelen in de spoor
wegen op Java van f 1000 Ned. courant, waarop 
[150 gestort zijn, en die door de Amsterdam-
sclic Algcmeene Maatschappij van Handel en Nij
verheid het publick worden aangeboden, om de 
storting van ƒ 100, welke op den 2det Januari 
a. s. bepaald is cn die welke spoedig volgen moet, 
te ontgaan, twijfelen wij, dat ze gekocht zullen 
worden, en dat het goed zou zijn om te nemen, 
wat het Ncderlandsche Mobilier uit zijne por
tefeuille wegweipt. Men vergist zich in dc tijden, 
indien men meent, dat de Belgische renteniers nu 
nog uit vertrouwen zouden inschrijven voor bui-
terdandsche spoorwegen, waarvan zij geene stellige 
inlichtingen hebben. Men spreekt van eene ga
rantie van het Hollandscbc Gouvernement van 4} 
pet. over een kapitaal van l i millioen gulden 
cn gedurende 33 jaren, te rekenen van het in 
exploitatie brengen. Is die garantie niet onder
geschikt aan zekere voorwaarden, en hebben de 
vertragingen in den aanleg die garantie niet reeds 
verzwakt? Dat schijnt afgeleid te moeten wor
den aan eene polemiek, in Maart en April j . 1. 
door een linanciliel blad openbaar gemaakt. 

aVVij vreezen zeer, dat de onderneming der 
spoorwegen op Java teleurstellingen zal bereiden, 
voor hen, die er hunne kapitalen in steken. In
dien do inlichtingen, die ons onder dagteekening 
van 25 Ochter j . l . uit Java zijn geworden, juist 
rijn, zou men reeds 10 millioen (*) uitge
geven en in Augustus 1807 slechts 25 kilometers 
voor de exploitatie opengesteld hebben, en dat 
Jan nog in onvruchtbare streken, waar evenmin 
Mcnschen als goederen te transporteeren zijn. Men 
(rispt het zonderlinge van de richting der spoor
wegen, waarvoor aan deze Maatschappij concessie 
1 8 v c r | c ( i n d ( e c n e richting waarvan de uitvoering 
uynu het dubbele van het op 14 millioen vastge
stelde kapitaal zou vereischen cn bovendien vele 
Jaren vertraging (f), voordat men andermaal ten 

O Onjuist, bijna ucgen inilliocu. (Noot vau dc Redactie 
*r Locomotief.) 

(t) Overdrcvcu (Noot vau dc Itcdactic der LoeomotUf.) 
^ ij hebbeu door persouen , met de zaak der Indische spoor-

)*cgcu bekend, het cyfer van 't vermoedelijk tc kort op 4 
a 8 millioen hoorcu schattcu. 

'u dc laatste vergadcriug tc Amsterdam is ecu te kort van 
/ S.tOO.OOO officieel erkend. 

behoeve der Javascbe spoorwegen een beroep doe 
op de kapitalen , dient de Maatschappij o f de be
langhebbenden niet ofliciëele inlichtingen voor den 
dag te komen. Do zaak schijnt ginds niet goed 
aangepakt; de kapitalisten op Java hebben even
als de goede Spanjaarden gedaan : zij hebben ziel 
onthouden. Zou ' l niet het best zijn, hun voor
beeld ua tc volgen , totdat men ons beter op dc 
hoogte heeft gebracht? 

Na het overnemen van eenige regelen uit ons 
artikel van II Januari 1808, schrijft de Locomo
tief verder: 

»Van 10 Augustus 1807 tot 29 Februari 1808 
bedroeg dc ontvangst der exploitatie van het ge
deelte der lijn, dat zich tusschen Samarang en 
Tangoens bevindt, ƒ 19,000.43. Dat blijkt uit de 
opgaven der Javaschc courant. 

»Nu wordt er echter beweerd, dat onder het 
genoemde bedrag begrepen i s : f 4020.85 voor 
transporten van goederen , die aau dc Maatschappij 
zeiven toebehooren cn f 1402.50 van huur voor 
lokalen, die insgelijks het eigendom zijn van de 
Maatschappij, en door hare beambten worden 
bewoond. Dat vermeldt de Javuscbe Courant NIET. 

ij Volgens een verslag over Maait j . l . rendeerde 
de exploitatie toen /'4083.001 ; dat is /1344.04 s 

meer dan in Februari. Doch daaronder waren 
volgens sommigen, ƒ 305 voor huur van lokalen 
der Maatschappij, ƒ 105.24 voor diensten , die 
reeds c. c. acht maanden geleden gepresteerd 
werden en dus bezwaarlijk als opbrengsten van 
Maart kunnen worden geboekt, /2004.70 voor 
dienst- en vrachtgoederen, aan dc Maatschapjnj 
zelve behoorende, en waarvoor volgens de bereke
ning , die in de vorige maanden nog gebruikelijk 
was, geen los- cn ladinggeldcn moest worden 
berekend, terwijl er nu de aanleg nagenoeg twee
maal voor gedebiteerd is. 

»Hebben die „sommigen" gelijk.' Zoo ja, welke 
waarde moet dan worden toegekend aan de ver
slagen , die aan het publiek, toch zeker om den 
juisten stand van zaken le loeren kennen, wor
den voorgelegd'/" 

Daarna dringt de Locomotief, evenals wij 
reeds gedaan hebben , op eene enquête aan. 

In hot nummer der Locomotief van II Mei 
1808 (N". 55) wordt in een ingezonden stuk, ge
titeld: Dcmondisutic, geklaagd over het wcgloo-
pen van arbeiders, ten gevolge der jongst inge
voerde bezuinigingen. Verder leest men daarin : 

•Ter voeding der .stoomketels werd weleer zoet 
water aangevoerd met schuitjes, maar onlangs 
werd dit te duur bevonden, en besloten iu den 
vervolge de stoomketels te voeden met bet zoute 
brakke water, dat o u i en op het terrein gevon
den wordt. Bij deze voorgenomen besparing van 
de uitgaven voor zoet water, werd uit liet oog 
verloren, dat de ketels, die bij gebruik van zoet 
water 20 jaren kunnen dienen, bij gebruik van 
zout water in 5 jaren totaal versleten zijn. JV'im-
portc'. voor het oogenhlik zou het besparing ge

ven, en over 5 jaren .' Nu j a , die dan 
leeft, die dan zorgt! 

«Om het henoodigd brak zout water te verkrij
gen , wilde men op het terrein een put graven, 
schoon de kalie (rivier) water in overvloed levert, 
maar men oordeelde deze tc ver verwijderd van 
het ketelhuis, en liet dus een put graven, nabij 
het ketelhuis. In die put werden achtereenvol
gens twee dure ijzeren duikerbuizen, zware, 
neergelaten , maar schoon men toen al fraai diep 
was, er kwam geen water, wat zeer natuurlijk 
was, e n door de aanleggers wel vooruit hnd 
kunnen gezien worden , want die grond is klei 
eu anders niet, cn deze laat geen water door. 
Dieper graven en een derde buis werd ingelaten, 
maar nu ontzonk aan het ketelhuis dc capaciteit 
om te blijven staan , e n het helde naa i - dc put, 
zich van het hoofdgebouw, waar het meê ver
bonden was, afscheidende, nam een grooten 
steenen trap mee en scheurde de water-reservoirs 
rits door midden. (§) Nu hield men Oj> met 
graven , ofschoon e r nog geen water was; men 
zag nu, wat men vooruit had moeten begrijpen, 
indien e r maar cen weinig was nagedacht, al
vorens het bevel tot graven te geven. 

»De fabriek, die door het afscheuren van het 
ketelhuis is geknakt, heeft van aanleg gekost 
/ 000.000: nog een | iaar malen zoo'n vernuftige 
handeling, en het gebouw is v o o r afbraak zeel-
geschikt. 

>Dc geheele geschiedenis van dc put is bestuurd 
door een der hooggejdaatste chefs, men kan haar 
dus niet op rekening stellen van slecht begrepen 
orders, of niet goed volbrachte bevelen door 
ccnig inferieur. Door den chef-werktuigkundige, 
aangesteld als zoodanig door den heer Groll , is 
het denkbeeld der put uitgedacht, door dien 
chef is persoonlijk dc plaats aangewezen , waar 
die put meest gegraven worden , en de werkzaam
heden zijn door dien chef persoonlijk gesurveil
leerd. Hij had dus ook het genoegen een der 
eersten te zijn, die de vernieling van hot ketel
huis aanschouwden. Kon een chef-werktuigkun
dige niet vooruit bevroeden, wat tegenwoordig 
elk leek in dc bouwkunde hein zou kunnen zeg
gen, dat het ketelhuis vallen moest, als men 
nabij de fundamenten ging graven? 

«liet maatschappelijk kapitaal heeft nog altijd 
geene voldoende waarde in dc oogen dorgenen, 
die voor de behoorlijke aanwending aansprakelijk 
zijn. D e belangen der actiehouders, de belangen 
van Java, van den handel, van de industrie, 
van het moederland, wegen soms minder in dc 
schaal, dan de tijdelijke verzorging van vrienden 
en bekenden, onverschillig of zij bekwaam zijn 
voor dc hun geschonken betrekking, e n dus recht 
hebben, op de schreeuwend hooge bezoldiging." 

(f) Het ketelhuis is tegen dc zoo^cuaamdc fabriek of werk
plaats aangebouwd, cu daarbij iugcmuiird, ter meerdere hc-
vcstigiug, meteen vierkauteugcmctscldcnpilaster. Bczc pilaster 
is afgescheurd, en dc opening heeft de wijdte vau ruim ecu 
palm, waaruit blijkt dat bet ketelhuis aanzienlijk uit het 
lood gezakt moet ziju. K. 
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De Redactie van dc Locomotief doet hierbij het 
volgende BIJSCHRIFT: 

«Volgons sommigen, zijn de boven aangehaalde 
feiten wel niet geheel onwaar, doch onjuist voor
gesteld. Zoo zijn er b. v. eenigc inlanders weg-
geloopen, inaar ook teruggekomen , eene gebeur
tenis, die bij nagenoeg geene enkele onderneming 
zeldzaam is. Zoo zijn ook de Europeeschc werk
bazen wel eens ziek , maar dat is toch zeker niet 
de schuld der spoorwegmaatschappij. Zoo is ver
der het ketelhuis slechts tegen de fabriek aan
gebouwd , evenals men bijv. cene marquise tegen 
een huis zet; terwijl het gebruik van zout in 
plaats van zoet water, cene économie zou wezen. 

»De schrijver van het bovenstaande, op ccn 
en ander gehoord, verklaart echter ton stellig
ste, dat hij de zaak naar waarheid beeft voor
gesteld, en daarbij persisteert." 

Wij willen deze aanhalingen besluiten met ccn 
paar opmerkingen. 

1. De Schrijver in do Belgische courant vraagt 
zeer te recht naar dc deugdelijkheid der garantie. 
Al neemt men nu voor ccn oogenblik aan, dat 
het deficit zich zal bepalen tot de f 2.400.000, 
door de directie zelve op de vergadering te Am
sterdam geconstateerd, cn al neemt men aan, dal 
dit geld tegen 0 pCt. kan worden geplaatst, dan 
moet dit rentebedrag van f 144.000 afgetrokken 
worden van de gegarandeerde 4V 2 pCt. over 14 
millioen of f 030,000. Er blijven dan over 
f 480.000 rente voor 14 millioen of 3.47 percent. 
Klimt echter (zooals velen waarschijnlijk voor
komt) het deficit op 't aanleg-kapitaal tot 4 a 0 
millioen, cn deze kunnen a 0 pCt. a pari ge 
plaatst worden , dan daalt de gegarandeerde rente 
over de oorspronkelijk 14 millioen tot 

030.000 — 240.000 = 390.000 of 2.79 pCt. 
of 030.000 — 360.000 = 270.000 of 1.93 pCt. 

Bovendien kan de concessie worden ingetrok
ken door overschrijding der termijnen van uit
voering. Men zal voorzichtig doen geen geld te 
geven voordat op regelmatige wijze, bij dc wet, 
dc concessie gewijzigd is. 

2. De Schrijver verlangt officiécle mededee-
ling, alvorens verder te gaan. Daartegen kun
nen wij echter niet genoeg waarschuwen. Men 
moet aandringen op juiste mededcclingen. 

O/fwiêel was eerst het aanleg-kapitaal tc groot, 
toen voldoende, nu f 2.400.000 tc klein? 

3. Do Belgische Schrijver vergist zich wan
neer hij meent, dat de 25 nu geëxploiteerde ki
lometers door onbewoond terrein loopen. Neen-
zoo exceptioneel is Java niet, of dc hoofdsteden, 
hunne voorsteden cn onmiddellijke omgeving zijn, 
evenals in Europa sterk bevolkt. Het geëxploi
teerde gedeelte loopt te niet tegen een bosch, dat 
is waar, maar voor het locaal vervoer is er geen 
betere lijn denkbaar, die 25 kilometers rijstvel
den met zeer sterke bevolking doorsnijdt, en de 
passers of markten van het naburige Gocboek 
zijn druk bezocht. En wat is nu het vervoer op 
die lijn? 

Als men van dc inkomsten in Maart ad /~4683 
aftrekt wat door sommigen is opgegeven 
namelijk ƒ 305 voor huur van lokalen. 

» 165 » vroegere diensten. 
» 2005 » eigen vervoer, 

of tc zamen /"247S 
dan blijft er voor Maart over /"2208 

over 25 kilometers of f 88.32 per kilometer of 
ƒ2.85 per dag-kilometcr. 

En daar nu de exploitatiekosten zijn opgege
ven door dc directie selve op bijna fiO per dag-
kilometer , zonder nog de ondervinding der sterke 
hellingen van 1 op 30 in den zijtak, kan men 
licht begrijpen wat er van zulk een spoorweg moet 
te recht komen. Het locale personen-vervoer zal 
op de volgende einden door bosschen onbedui
dend zijn, en het staat te vreezen, dat do op
brengst op dc hoofdlijn, bij verdere verlenging, 
nog verminderen zal, natuurlijk per kilometer 
gerekend. 

(Wordt vervolgd). 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Den 18 , , e n dezer is te Luik een standbeeld 
onthuld, aan Karei den Groote cn dc Carlovin-
gise.be dynastie gewijd. Het standbeeld is van 
Jehotte cn bestaat uit het ruiterbeeld van keizer 
Karei, omringd door zes kleinere beelden, leden 
van zijne dynastie voorstellende. Eerstgenoemd 

beeld is 5 ellen, dc andere zijn 1 el hoog. Het 
piëdestal is 7 el hoog, 7 cl lang en 5 el breed. 
Dc beelden zijn van brons, het voetstuk van 
caenschen steen. 

— Te Lyon zal ecu tentoonstellingsgebouw 
worden opgericht, gebouwd in den geesl van het 
Volkspaleis te Amsterdam. 

— De fransche ingenieur Audouin, de uitvinder 
van ecu toestel, waardoor de minerale oliën, gelijk 
petroleum , kunnen gebruikt worden als brand
stof, iu plaats van steenkolen, is benoemd tot 
ridder van hel Legioen van Eer. Men heeft die 
toestel op de wereldtentoonstelling in het vorige jaar 
kunnen zien. Iu fabrieken, voor het stoken der 
machines, kost dc petroleum als brandstof zes 
maal minder dan cene hoeveelheid steenkolen , 
die dezelfde hitte voortbrengt. 

— De transatlantische kabel, tot het leggen 
waarvan de Maatschappij door baron Erlangd- en 
den heer Reuter vertegenwoordigd, concessie 
heeft verkregen, zal van Brest uit naar het Fran
sche eiland St.-Picrrc-Miquclon eu vandaar naar 
de kust van Nieuw-llrunswijk loopen , cn vervol
gens door de Xoord-Aiiicriknanschc Staten Maine, 
New-Hampshire, Massachusetts en Connecticut 
naar New-York gaan. De kabellengte tusschen 
Brest en St.-Pierre-Miquelon is 2688 en vandaar 
tot New-Vork 960 Engelsche zeemijlen. Volgens 
de bepalingen van het contract moet de kabel op 
I September 1809 geheel gelegd zijn. In de 
maanden Juli cn Augustus van dat jaar, als zijnde 
de meest geschikte tijd, zal men dien arbeid on
dernemen. 

— De nieuwe kerk te Liverpool, waarvan de 
eerste steen een jaar geleden is gelegd, werd 
onlangs door den bisschop van Chester ingewijd. 
De architecten, welke dit gebouw in grootschen 
stijl ontwierpen, zijn de heeren Culshaw en Sum
ner. Het plan is verdeeld als volgt: rondom het 
schip, dat eene afmeting van 70 bij 50 voet heeft, 
zijn galerijen aangebracht. Deze galerijen zijn 
begrensd door bogen, die op kolommen, met rijk 
georneerde kapiteclen voorzien, rusten en zoo
doende ccn fraai gezicht uit het schip der kerk 
opleveren. In deze galerijen zijn de trappen en 
verdere lokalen voor verschillend gebruik aange
bracht. Het dak is voorzien van open lijstwerk, 
dat aan de eene zijde op den buitenmuur en boven 
de galerijen op lichte ijzeren kolommen draagt 
die weder op de galerijen steunen. De zitplaat
sen zijn allen open banken, die van hout gemaakt 
en geschilderd cn gevernist zijn. De kerk is voor een 
groot deel opgetrokken uit den overgebleven na
tuurlijken steen der vorige kerk. Aan deze kerk 
heeft men eindelijk nog ccn klokkentoren niet 
spits van ongeveer 90 voet hoogte aangebracht. 

— In Ierland zijn pctrolcum-bronnen ontdekt. 
Wanneer het blijkt, dat dc opbrengst van ccnige 
bctcckenis is, zou dit voor het eiland van groot 
belang zijn, omdat men er eene vergoeding in 
zou zien voor het gemis van steenkolen-mijnen. 

— De begrooting van kosten voor de voorge
stelde restauratie der St.-Andrics kerk te Wor
cester zal ongeveer 2000 £ bedragen en de archi
tect W. J. Hopkins , die in de parochie woont, 
heeft alreeds cene inschrijving toegezegd van 
300 De gehccle ingeschrevene som bedraagt nu 
457 i ' . Daarom is tc hopen, dat deze oude kerk 
niet langer in den staat van verval zal blijven 
verkeeren, waarin zij zich nu bevindt. 

Alle zitplaatsen zullen vrij zijn en mogen niet 
aangekocht worden. 

Men denkt, dat het kerspel nog geen vierde van 
dc vcrcischtc som zal opbrengen. 

— Eene enquête, dezer dagen gehouden , heeft 
bewezen, dat in het West-end te Londen vele 
huizen schrikbarend overbevolkt zijn. In cene 
straat, die op Regentstreet uitloopt, heeft men 
den inhoud van zes cn twintig huizen gemeten 
en hunne bewoners geteld. Aannemende dat ieder 
persoon 500 vierkante voeten ruimte noodig heeft, 
zouden in die huizen 108 mcuschcn hebben kun
nen wonen. Maar men heeft bevonden, dat cr 
540 in die ruimte waren opeengehoopt! Volgens 
the Sun, waaraan wij deze mcdcdccling ontlee-
ncn, beweert dr. Lancaster, dnt cr in het dis
trict van St-. James, Westminster, 500 huizen 
derwijze overbevolkt zijn. 

— De Ingeniour Ernst von Paschwitz te Bo-
denwehr bij Regensburg heeft cencn afstandma
ter voor militair gebruik uitgevonden, die uit
sluitend dient tot het bepalen van den afstand 
van elk willekeurig gekozen voorwerp, gemeten uit 
een vast standpunt, waardoor bet oude vraagstuk 

niet alleen op eene zeer bevattelijke cn stelsel
matige wijze, maar ook, zooals uit debcschrij. 
ving van dc hand van den uitvinder blijkt, zeer 
geniaal is opgelost. Dc steeds gevoerde strijd in 
de geleerde wereld, of zulk ccn werktuig wer
kelijk bestaanbaar was, is dus geëindigd. Men 
kan aannemen, dat dit werktuig aan de cischeii 
van een wetenschappelijk onderzoek heeft voldaan 
daar dn heer von Paschwitz reeds is aangezocht 
cenige van deze instrumenten in te zendon, om 
daarmede proeven tc nemen. 

Men vermoedt dat de algemeene invoering van 
den afstandmeter bij de artillerie en voornamelijk 
bij de strand-artilleric spoedig zal volgen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij besluit van 30 April 1868, 
n". 82, heeft Z. M. beschikkende op het verzoek
schrift van J. van der Meijden Az. en vijf ande
ren , allen wonende te Vlaai-dingen, tc zamen 
uitmakende het benoemd bestuur der naamlooze 
vennootschap dc Vlaardingsche stoomboot-maat
schappij , te vestigen te Vlaardingen , HD. bewil
liging verleend op dc akte vnn oprichting dezer 
naamlooze vennootschap. 

— Bij beschikking van den minister van bin-
nenlandsche zaken van 27 Juli 1868, is de 
spoorwegopziener J. H. van Banning, ontheven 
van hel dagclijksch toezicht op de dienst van de 
spoorwegen van Maastricht naar Aken en naar 
Luik, en dat toezicht weder opgedragen aan den 
spoorwegopzicner .1. C, Wencker, ter standplaats 
Maastricht. 

— Ten gevolge van een schrijven van den Mi
nister van Binnenlandsche zaken, zijn de gemeen
tebesturen door dc commissarissen des koniii"s 
aangezegd, om zorg te dragen, dat cr in hunne 
gemeenten steeds genoegzaam drinkwater voor
handen zij, en daar, waar het niet is, maatre
gelen te beramen, om door aanvoer van buiten 
daarin te voorzien en het voor behoeftigen kos
teloos verkrijgbaar te stellen. 

— De Raad dezer gemeente heeft zich met 21 
tegen 2 stemmen vercenigd met het preadvies 
van B. en W. op het adres van den heer J. B. 
Maxwils, waarbij die heer, onder zekere voor
waarden , der gemeente de gronden aanbiedt, tot 
den aanleg van straten noodig, volgens zijn plan 
van bebouwing van het terrein tusschen het 
Kanaal, het Alexandersveld cn de Javastraat. 
Ten gevolge van dc aanneming van dit preadvies, 
is cr aan de Noordoostzijde van de stad weder cene 
groote uitbreiding en ontwikkeling te verwachten, 

— In de zitting van de Eerste Kamer der 
Statcn-Gcneraal van 25 Juli 1.1. is behandeld 
het wetsontwerp, betrekkelijk dc wijziging der 
concessie tot bet maken van een kanaal ter ver
binding van Noord- en Zuiderzee. De Minister 
van Binnenlandsche Zaken heeft in het brecde 
de in het verslag der commissie van Rappor
teurs gemaakte aanmerkingen toegelicht of wc-
derlegd, en dc daarin voorkomende vragen be
antwoord. 

Bij de gevoerde beraadslagingen werd deze 
aangelegenheid besproken uit ccn technisch en 
financieel oogpunt, cn onderzocht of het gevolgde 
plan tot uitvoering te brengen was, en aan het 
beoogde doel beantwoorden zou. Tevens kwam 
de vraag in overweging of dc linanciëelo bezwa
ren, welke voor den Staat uit de concessie, zoo 
als die thans gewijzigd i s , voortvloeien, van 
dien aard zijn, dat men zich daardoor genood
zaakt konde zien, om van het in 1863 aangeno
men standpunt afstand te doen. Onder dc leden, 
die het woord voerden, waren cr, die beden
kingen tegen de nu voorgestelde bepalingen op
perden, doch daarbij de redenen opgaven, die 
hen zouden nopen voor het wetsontwerp tc v | 
stemmen. 

Nadat de Minister van Binnenlandsche Zaken 
dc in den loop der discussie gevraagde ophel
deringen gegeven en gedane vragen beantwoord 
had, werd de beraadslaging gesloten verklaard 
en het wetsontwerp met 29 tegen 1 stem aan
genomen. 

— Men leest in het laatste nommer van den 
Ncd. Indusriëcl: Men verneemt, dat door den 
heer J. C. dc Roode, algemeen secretaris cn ad
ministrateur-directeur der algemeene Ncdcrland-
schc railroute-maatschappij te 's-Gravcnhage, zij" 
gedaan twee aanvragen tor bekoming van con
cession tot aanleg en exploitatie van twee nieuwe 
railroutcs (paardensporen of zoogenaamde tram
ways). Do eene dezer routes zal gelegd worden 
voor den dienst tusschen Leiden cn Katwijk, be

ginnende in of even buiten de stad tot aan het 
Katwijksche badhuis. De andere route zal, uit
gaande van Leiden, gelegd worden langs Kou
dekerk , Alphen, Zwammerdam en Bodegraven 
naar Woerden, met een zijtak van Bodegraven 
naar Gouda. 

Amsterdam. De Directie van het «Paleis 
voor Volksvlijt" heeft ccn nieuw middel gevon
den om tc beproeven of het mogelijk is het Pa
leis nog eenigen tijd op den tegonwoordigen voet 
in stand te houden. 

Aangezien van de nog ongeplaatste obligatiën 
der hypothecaire geldleening, ten bedrage van 
ƒ 225,000, met zeer veel moeite slechts tot een 
bedrag van ƒ 150,000 is ingeschreven, heeft dc 
Directie naar middelen moeten omzien, om zich 
de ontbrekende f 75,000 te verschaffen en daar
toe het plan ontworpen, om de inteekening open 
te stellen voor bijdragen van /' 25 , waarvoor men 
ontvangt: 

1». een certificaat van f20 hypothecaire schuld. 
2°. ccn bewijs van aandeel in cene groote 

tombola van voorwerpen van kunst en nijverheid, 
mcerendeels aan tc koopen op de doorloopendc 
tentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt. 

en 3U. een toegangsbewijs voor één heer cn 
cene dame voor eene matinee musicalc en twee 
groote avond-concerten. 

Men ziet hieruit dat de Directie niet licht ver
legen is wanneer het op middelen aankomt, om 
zich geld te verschaffen, hetgeen ook blijkt uit 
de vroegere lecning, waarin men voor de geringe 
som van ƒ 6.50 deel kon nemen en bovendien 
het uitzicht werd gegeven, om met groote prijzen 
uit te loten. Naar men verzekert, is deze vroe
gere leening geene zéér gunstige ontvangst ten 
deel gevallen, en het is te hopen , dnt de Am
sterdammers nu, zooveel te meer, op hunne 
hoede zijn, en vooruit berekenen of de voorge
stelde maatregel wel voldoende is , om het ge
bouw , op den bestinnden voet, te kunnen be
houden. Voor het geval, dat de voortdurende 
instandhouding hierdoor verzekerd is, moet het 
plan der Directie eene algemeene sympathie on
dervinden , doch, zoo de toekomst dan nog niet 
met zekerheid kan worden te gemoet gegaan, is 
de deelneming ten sterkste af tc raden. 

— Nadat de overeenkomst tot wijziging der 
concessie van de Amsterdamsche Kanaalmaatschap
pij laatstl. Zaterdag ook door de Eerste Kamer 
der Statcn-Generaal was aangenomen, zijn de 
werkzaamheden bij Velsen op den 27 , 1" , Juli 
hervat, zoodat het terrein bij Velsen en de lo
comotieven der z.ich opnieuw bewegende zand-
treinen met vlaggen getooid waren. 

Naar men verneemt zijn ook dc heiwerken 
voor dc sluizen bij Schcllingwoude binnen den 
ringdam aangevangen. 

Arnhem. Naar wij vernemen, heeft de direc
tie der Ncd. Rijn-spoorwcg-maatschappij zich be
reid verklaard, bazen cn werklieden van indus-
triëele etablissementen, onder waarborg tegen 
misbruik, tot bezoek der tentoonstelling te dezer 
stede, met dc gewone treinen naar hier heen cn 
terug te vervoeren tegen betaling van de vracht 
voor eens. Dc hoofden dier etablissementen heb-
uen zich daartoe franco te wenden aan de direc
tie te Utrecht. 

Groningen. De heeren Slceswijk en Andringa 
hebben een geschrift uitgegeven over het belang 
cener kanaalvcrbinding van Groningen naar de 
Lommer. Dit kanaal, van 20 el doorgaande 
wijdte op peil en 83,500 cl lengte, zou dc kort
ste waterweg zijn ter verbinding van Groningen 
met de Zuiderzee, aanmerkelijk korter nog dan 
die, welke door den heer Prakken (Groningen— 
Blokzijl) wordt voorgesteld. Thans verneemt men, 
dat door den heer Pasma het plan van een derde 
kanaal is uitgewerkt, waarbij tevens cene vol
doende lozing van het boezemwater in Friesland 
zou kunnen plaats vinden, waarnaar telkens in 
het voor- en najaar zoo reikhalzend wordt uit
gezien. 

'S-Hertogenbosch. Naar wij vernemen, is 
bet thans zeker, dat dc haven, behoorende tot 
den staatsspoorweg buiten deze stad, in de rich
ting van het te maken station enz. 90 ellen zal 
worden vergroot cn deze naar de zijde des spoor-
wogs met een steenen kaaimuur zal worden voor
zien. Ten gevolge daarvan is het tijdstip der op
levering, dnt bepaald was op 1 September n. s., 
uitgesteld op 15 November dezes jaars. 

Montfoort. Den 24 Juli 1. 1. heeft alhier 
cene gebeurtenis plaats gehad, die van groot ge

wicht kan geacht worden te zijn voor de ver
betering der stcenfnbrikntie in Nederland. 

Op den avond vnn dien dag werd namelijk dc 
eerste steen gelegd van den eersten te bouwen 
ringovcn in Nederland, volgens het octrooi van 
den heer Friedrich Hoffmann, Ingenieur te Ber
lijn , welke ringovcn gebouwd wordt voor reke
ning van den heer L. D. Borel alhier. 

Den heer L. D. Borel komt dus de eer toe, 
de eerste te zijn, die deze ovens in Nederland 
in practijk zal brengen en is ook dientengevolge 
bij deze gelegenheid aan den ringovcn den naam 
gegeven van «dc Eersteling" 

Dc uitvoering van den bouw van den ring-
oven, zoomede van alles wat aan eene nieuw op 
te richten steenfabriek verbonden is, is opgedra
gen aan do heeren Pietersen & Co. tc 's-Qraven
hage , uitsluitende Agenten en Constructeurs der 
Hofiinunnschc ringovens. 

Moerdijk. Dc ijzeren werkkamer voor pijler 
N". 3 van dc spoorwegbrug over het Hollandsen--
Diep staat op den oever gereed om spoedig te 
water naar de juiste plaats gedreven te worden, 
waarna de werkzaamheden met behulp van lucht
druk zullen moeten aanvangen. 

Rekent men dat deze kolossale pijler op 1 Dcc. 
a. s. geheel gereed moet zijn , dan is er ook niet 
veel tijd te verliezen. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer dc liedacteur I 

In het nummer van Dc Opmerker van 4 Juli 
hadt gij dc goedheid een ingezonden stukje van 
mij tc plaatsen waarin i k , behalve over dc wijze 
van samenstelling van de nog steeds onderzoeken
de jury, mijne zienswijze neerschreef over de 
plaatsing van zoovele voorwerpen van buiten-
landsch fabrikaat op dc Tentoonstelling te Arnhem. 

Zooals ik wel vermoedde , heeft zulks niets ge
baat cn staan die machtnes steeds op dezelfde 
plaats. Ieder, die intusschen nu en dan dc ten
toonstelling bezoekt, zal bemerken, dat deze werk
tuigen de meeste attentie trekken en dat talrijke 
bezoekers zich verdringen, om druk- en zeeppersen, 
envcloppe's-machines enz!'te bewonderen, die allen 
van buitenlandsch fabrikaat zijn en door hare 
schoonc werking dc aandacht van dc nationale 
Nijverheid aftrekken. 

Dit weinige succes schrikt mij echter niet af 
nog eenigc opmerkingen over de inrichting der 
tentoonstelling in het midden tc brengen. 

Vooreerst heeft mij getroffen dc onbeleefdheid 
cn de volslagen onkunde van hen, die als wach
ters de afdeelingen der tentoonstelling doorkrui
sen , als het ware azende om iemand te betrappen 
op het overtreden van de eene of andere der tal
rijke verbodsbepalingen. Komt men de ingang 
voor leden cn inzenders binnen-, dan wordt men 
al dadelijk getroffen door den brommigen toon 
van den man, die dc kaarten inspecteert, en al 
komt men drie of vier malen per dag, altijd moet 
die man op zijn gemak de naam op de kaart 
lezen. 

In dc tentoonstelling zelve is het nog erger. 
Vraag aan één der bewakers : «welke machine is 
dat?" en tik weet liet niet" is het vaste antwoord. 
Dc ongelukkige cn alle nut wegnemende bepaling, 
dat men dc voorwerpen niet mag aanraken of 
openen, is hunne schuld niet, maar wel de klein
geestige onaangename wijze, waarop zij hun 
last uitvoeren, en wanneer een bezoeker slechts 
met één vinger een stuk aanraakt (zelfs een deel 
der machine van dertig paardenkracht) dan klinkt 
het hem al dadelijk in dc ooien : niet aanraken, 
Mijnbeer." 

Betreedt men het bijgebouw, dan wordt men 
herinnerd aan dc lotcrijjoden op den Dam tc 
Amsterdam door den aan den ingang gezeten be
diende, die loten tracht te debitecren onder de 
animcerende uitroepen van «ik verkoop vandaag 
alleen prijzen" enz. Het is of er gcene andere 
bezoekers dan domme boeren op de tentoonstel
ling komen. De ijverige commissie beschouwe 
dit niet als fitterijen, doch enkel als belangstel
lende opmerkingen ; wanneer haar tijd niet al tc 
zeer door de zorgen voor de feesten ingenomen 
wordt, laat zij dan zelf gaan onderzoeken en de 
volle waai beid van het bovenstaande zal haar 
blijken. 

Ten slotte nog een woord over de entreeprij
zen; dat deze lager gesteld moeten worden, wordt 
door ieder toegestemd, behalve, zoo het schijnt, 
tot heden door de commissie; toch valt het tc 
meer in het oog, dat zulks hoog tijd wordt, nu dc 

spoorweg-maatschappijen hunne vrachten ten be
hoeve van den werkman, die de tentoonstelling 
wil komen bezichtigen , gaan verlagen. 

En hiermede, Mijnheer de Redacteur, voor 
heden afgedaan; zoo deze regelen een plaatsje in 
uw geacht blad mogen vinden, zult gij zeer ver
plichten 

28 Juli 1868. 
Uw. Dw. Dr. 

X. 

Mijnheer de Redacteur I 

In De Opmerker van Zaterdag 25 Juli las 
ik, op bladz. 120, dat de Maatschappij tot bevorde
ring dor Bouwkunst dit jaar voor het eerst de 
ingezonden antwoorden op de uitgeschreven prijs
vragen in het gebouw der Kon. Academie van 
beeldende kunsten tentoongesteld heeft. Ik wenschte 
den onjuisten berichtgever eenvoudig de opmer
king te maken, dat dit reeds vroeger is gedaan, 
cn hem te verwijzon naar de verslagen van voor
noemde Maatsch. van de 8 , u tot de 13de Algem. 
Vergad., om het tegendeel van dat bericht aan te 
toonen, terwijl ik dien heer verzoek bladzijde 7 
van het (afzonderlijk) gedrukt verslag der 14de 
Algemeene Vergadering, gehouden den 2 Juli 1856, 
op te slaan, om te zien, dat het bestuur der 
Maatsch. niet langer op de gebruikelijke uitmun
tende en vooral onkostbare wijze dc ingekomen 
antwoorden kon laten zien. 

Ik meende in den geest van De Opmerker tc 
handelen, om onjuiste berichten, schijnbaar zon
der nevenbedoelingen ingezonden, met bewijzen 
tegen te spreken. 

Met de plaatsing van dit weinige zult UEd. zeer 
verplichten 

II-
A., 28 Juli 1868. 

Het maken v a n geë lec t r i seerd ijzer. In 
de Scientific Review vindt men een zeer lang be
toog over het nieuwe plan, om ijzer door middel 
van electrisiteit voor het oxydeeren te behoeden. 
Reeds eenige maanden heeft deze uitvinding Fran
sche cn Duitsche industriëclen bezig gehouden. 
Men heeft zich beijverd, om de wijze van berei
ding geheim te houden, maar het proces is ont
leed geworden. Het ijzer, dat op doze wijze ver
kregen wordt, is geheel vrij van zuurstof en dus 
zuiver, wederstaat de werking van de zwavel 
cn het salpeterzuur cn roest bijgevolg ook niet in 
de open lucht. Het ijzer heeft cene grijze kleur 
en kan zeer fijn gepolijst worden. In veertien 
dagen tijd kan men, door middel van een zwak
ken stroom van een Daniëll element, ijzer van 
twee streep dikte op deze wijze toebereiden. 

Eene nieuwe kerk te Dinan . De eerste 
steen van dc Engelsche kerk te Dinan in Bri-
tannië werd den 28 , t e D dezer gelegd. Deze eer
ste steenlegging is daarom opmerkelijk, omdat het 
de eerste kerk voorden Anglikoanschen godsdienst 
is, die in Britannic ooit gebouwd is. 

Spoorwegen i n verband met de waarde 
v a n land. De vermeerderde waarde van land 
door spoorwegen teweeggebracht, is openbaar 
gemaakt door den heer Watkin als agent van de 
South-Eastern company ; onder anderen zegt hij , 
dat tc Hastings voor een stuk land, waarvoor 
niemand eenige jaren geleden 1.000 £ wilde 
geven nu de waarde op 30.000 geschat is; te 
Red-ldll kocht de maatschappij een stuk grond 
voor 36 £ de morgen cn nu is het verkocht 
voor 1.866 £ de morgen, en een park (Brick-
ley) bij een ander station, dat 700 morgen groot 
is , en dat een jaar geleden 50.000 £ gold, is 
onlangs gekocht voor 120.000 £ en heeft nu cene 
waarde van niet minder dan 300.000 £. Kortom, 
land in de nabijheid der stations le klasse, heeft 
eene vermeerdering in waarde ondergaan van 
200 tot 1000 percent. 

Slachtplaatsen en het vervoeren v a n vee. 
Dezer dagen heeft een invloedrijk afgevaardigde 
van de koninklijke vereeniging tot bescherming 
der dieren , opgericht door Graaf Harrowby, eene 
bijeenkomst gehad met den hertog van Marlborough,-
Lord president van den geheimen raad, waarin 
de noodzakelijkheid bewezen is, om eene wet uit te 
vaardigen op dc slachtplaatsen in de voornaamste 
steden van Europa, alsmede cene wet, om dé dieren ' 
te beschermen gedurende hun vervoer van plaats 
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tot plaats, met stoomboot of per spoor, waarop 
de hertog van Marlborough geantwoord beeft, dat 
daarin spoedig zal worden voorzien. 

en. 

m m 
i 

Aankondigingen. 

Maandag, 3 Aug. 
'a IIace ten 11 ure, in dc stads herberg: Het bouwen 

van cenc bergplaats voor granen bij de militaire bakkerij 
te 'B Gravcnhngc. 

llage, ten tl'j., ure, aan het provinciaal bestuur: lo. 
de uitvoering van dc vereischtc vernieuwingen cn bcrstcllin 
gen van do rijks rivicrwerken in de Oude Maas boven l'nt-
tershock, dc Krabbe cn de Dordsclic K i l , uitmakende dc 
rivier werken in dc Bordsche K i l , in dc provincie Zuidhol-
land, met het onderhoud daarvau tot cn met den 30stcn 
Juni 1809; 2o. dc uitvoering van vernieuwingen, herstellin
gen cn levcriugen ten dienste van het Kijks-sloomgcmaal tc 
Steencnhock, gemeente Ilardiuxvcld , proviucic Zuidhollnnd, 
met al dc daarbij behoorende werken, benevens het onder
houd daarvan, gedurende het tijdvak aanvangende met dc 
dagteckcuiug der goedkeuring van dc aanbesteding cu ein
digende deu 30 Juui 1871. 

IMngsdag, 4 Aug. 
Nijmegen, ten l 1 / , ure, in dc stads-herberg: Het leve

ren van reserve-, mineurs- cu sappcurs-gerccdscbappen. 
Donderdag, O Aug. 

'a llage, ten fl'/j ure, aan bet provinciaal bestuur: het 
maken van eenige Kunst- en Aardcwcrkcu tot voltooiing eu 
het onderhoud van het Etablissement voor het Bovenstooin-
gcmaal Prins Alexander, gelegen aan Schicland's Hoogcn 
Zeedijk, oven beoosten het Kralingschc Veer, in dc Ge
meente Krolingcn, provincie Zuidholland. 

'•Hage, ten 12 ure, aan het ministerie vnn binnen], 
zaken: het kepen cn carbonfceren van 24000 eikenhouten 
dwarslcggers. 

Hellevoet sluis. ten 12 ure. ter griffie vau dc Directie 
der Marine: lo. de herstelling v*n ccn gedeelte der bc-
schocijing aan de Westzijde van het Natte Dok op dc Ma
rinewerf aldaar; cn 2o. dc herstelling van ccn gedeelte der 
bestrating, mede op gemelde Werf. 

Vrijdag, 3 Aug. 
Arnhem, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: a. 

het maken van eenen Grindweg van del Strafgevangenis 
voor jeugdige mannelijke veroordeelden op het landgoed „dc 
Kruisberg" unar dc stad Doctincbcm, lang 2410 el; in twee 

{icrccclcn cn in massa; b. het bouwen cener Boerderij, 
icstaandc uit cenc Landbouwerswoning met Veestallen, cnz. 

op het terrein der Strafgevangenis voor jeugdige manne
lijke veroordeelden op het landgoed „dc Kruisberg" bij 
Doctinchcm. 

Dlngftdag. 11 Aug. 
Assen , ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: het 

Herstellen van Wintcrschnde aan dc vaartswallcn van 's Rijks 
grooten weg der lstc klasse no. 1, zijtak no. 2, in dc pro
vincie Drenthe. 

Woensdag, 12 Aug. 
'sHage, ten 12 ure, aan het ministerie vau binnenl. za

ken i het leveren cn stellen van ccn IJzeren Lichtopstand 
met Koperen' Lantaarn op den kop vau den Zuidelijken dam 
aan den Hock van Holland, voor dc verbetering van den 
Waterweg van Rotterdam nuar Zee. 

Donderdag, 13 Aug. 
'•Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zaken: het maken van Grondwerken, het leggen van Spoor
banen cn Wissels, het leveren van Ballast cn het maken 
van Bestratingen, ten behoeve van van het Algemeen Maga
zijn en de Centrale Werkplaatsen te Tilburg. 

'•Hage, ten 12 ure, aau het ministerie van binnen), 
zaken: het maken van afsluitingcu op cn naast den Nic-
drechtschen Zeedijk. 

Haandag, 17 Aug. 
's Hage, teu l i ' / j ure, aan het provinciaal bestuur: 

de uitvoering van ccnigc werken tot verbetering van het 
vaarwater der rivier dc Lek, in de gemeente Hagcstem, pro
vincie Zuidholland, cn Tuil eu 't Waal, proviucic Utrecht 
iu dc raailijnen no. LXX1X cn LXXX. 

Donderdag, 20 Aug. 
Haarlem, ten 'IV.> ure, aan het provinciaal bestuur:, 

het verrichten van eenige werkzaamheden aan dc rijks zccwcc-
ringen op het eiland Marken. 

Vrijdag, 21 Aug. 
Utrecht, door do Directie der Ncd. Rhijnsp.-Maatsch.; 

de aanleg van den spoorweg van Gouda naar 's-Graveulmgc 
met zijne kunstwerken cn gcdecltclykc lcx'criug van ballast 
cn gebouwen. 

Donderdag, 3 Mept. 
'•Hage, ten 12 ure, aau het ministerie van Binnenl. 

Zaken: het maken van dc Gebouwen cu ccnigc andere wer
ken ten behoeve vnn den Spoorweg van Meppol naar Gro
ningen. 

'H Hage, ten 12 ure, aau het ministerie vau binnenl. 
zaken: de levering van 3250 ton Spoorstavcu met eindver
bindingen, cn 1G0 ton haakbouteu tc Dordrecht. 

Afloop van aanbestedingen. 

Groningen, 20 Juli: lo. Het vergrootcu vnu het raad
huis , xujnste inschrijver Th. Kok to Winschoten, voor 
ƒ29,640. 2o» Het verrichten vnn eeuige teer- en verfwerken 
op'de vüünisstocp der gemecute, minste mschryver B. 0. 
Braaksuia te Groningen, voor f14,499. 

' l Zalt-ltemmfcl, 21 Juli : Het verbouwen vnu het ge
meentelijk gyinnnsinm, dc teckcuschool cu het sclmttcrlijk 

tut drie localcn voor cenc school voor het lager 
locaal voor dc Latijnschc school eu een lo-

achutterlyk magazjju, Minste inschrgver dc 
*" alhier voor ƒ2250. 

Juli : het spauuen vnu een draad aan de 
beitauldk ffiHbMifpnlcu langs deu staatsaiioorweg tusschen 
Al^ifiaar'xii/ptjlicat, cn de aanleg cener tele-nullijn met 

den staatsspoorweg tusschen Uitgeest en 
ijk. Van dc negen ingekomen billetten was 

het minste dat van deu heer 1'. vnu K--en tc Houtrijk cn 
Polancn, voor ƒ3092. 

Boskoop, 22 Juli : dc onderbouw voor ceuc nieuwe draai
brug over dc Gouwe. Het werk werd gegund aan den heer 
A. van den Berg, alhier, voor ƒ7200. 

's llertogenbosch , 28 Juli: het makeu van ceneu kist
dam tot nfdaminiug van een gedeelte van deu kademuur 
langs de smalle haven binnen deze stad; nis miuste inschrij
ver is aannemer geworden de heer W. L. v. d. Linde, al
hier, voor ƒ6142. 

's llage, 29 Juü : het vcrbrccdcn van het onderhanden 
zijnde kanaal door den Hoek vau Holland, tusseheu den 
Zanddijk cn dc Noordzee, voor de verbetering vnn den wa
terweg van Rotterdam naar zee. Daarvoor waren 18 biljet
ten ingekomen. De minste inschrijver was de lieer J . vnu 
dc Velde, te Sliedrceht, voor ƒ312,800. Dc hoogste- in
schrijving bedroeg ƒ 700,000. 

Advertenties. 
Ken JONG MENSGII, sedert eenige jaren in 

het bouwkundig vak werkzaam , ervaren in liet 
T E E K E N E N , WIS-en W E R K T U I G K U N D E 
enz., za£ zich gaarne geplaatst als Teekenaar, 
Onder-Opzichter of dergelijke, bij eenen Ar
chitect of Aannemer. Minder zal er gelet wor
den op Salaris, dan wel op de gelegenheid om 
zich verder practisch tc bekwamen. Reflecteren-
den vervoegen zich met franco brieven onder 
Letter A nan het Bureau der Schiedam sche 
Courant te Schiedam. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PARIJS 1867. 
Alle soorten van Bouwkundige Ornamenten 

van Zink voorts Raamroeden, Dakramen, 
Dakroeven, Ballustrad.cn. Ballusters, Ven
tilators , cn Ventilatieroosters, G o t e n , V a -
sen, Palbela 's , Baden met en zonder verwar
mingstoestel , Emmers on verdere voorwerpen 
voor buisselijk gebruik. 

Gegolfd zink voor Verandah's steeds in voorraad. 
1MMIE1VUUIS * COMI'. 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, lioekmeet- en andere Instrumen
ten voor den WATERSTAAT , DE GENIE, DEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE WERKEN. — Voorts 
dc gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
Bason les , W e e g b r u g g e n enz. 

C H A R L E S R E M & B I E N F A I T . 
WESTERIIAVEN , Wijk 1 5 , N ' . 8 4 5 , ROTTERDAM. 

Leveren Plannen en Begrootingen voor dc 
Verwarming en VentUeering van gebouwen 
en inaken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in tc zenden. 

De Stoomfabriek van Draadnagels, 
Brandspniten, Pompen en He-

taalverken, 

J . H . l 'OTIIMAMV. te Arnhem. 
is door Associatie met den Heer II. J. GER

RITZEN cn door het onder zijno directie in be
drijf stollen der noodige Machineries thans in staat, 
O R N A M E N T E N uit gedreven, geperst, 
gestampt cn getrokken Z i n k , voor Architec
tonische werken, met den moesten spoed to kunnen 
leveren. Dc door hunne veeljarige praktijk bekende 
cn hier gevestigde Fabrikanten zullen niet vor-
ecnigde krachten alles aanwenden om, door cenc 
solide cn prompte bediening, het vertrouwen hun
ner geachte begunstigers waardig te blijven en 
te vermeerderen. 

Om mot dc meeste bescheidenheid de Fabriek 
meer algemeen bekend tc maken, zijn eenige 
voortbrengselen derzclvc op de to Arnhem plaats 
hebbende Tentoonstelling van Nijverheid geëxpo
seerd. — Met vele ahdete Inzenders vleijen ook 
zij zich, dot hun doel bereikt worde cu hel in-
goiondcne.als voortbrengselen der Nationale 
Nijverheid, de aandacht van belanghebbenden 
verwekken zal. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

B 1 J C H B R H O F F en Zonen te Biebrich. 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig, 
schriften, waarvan bij den ondergeteekende inzage 
tc bekomen is, veel meer zand kan verdragen 
dan de beste Engelsche soorten , wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agcnt voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N D E B POT. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raain-cn Deurkozijnen, Kapiteelen 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Graftcckcnen, cnz] 

Ransome's Patented Solu t ions , Kiezel-
zuur- cn Calcium-preparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 x 2 tot 48 x 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 18G7, cnz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Franscb 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowcn's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Be van &sturze, 
lionner-Hütte-Verein, cnz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C». 

Adres: F O L K E B S & C°. Rapenburg, Amsterdam. 

DRINKWATER. 
De Ondergeteekende beveelt zich aan tot bet 

leveren van water in putten, die geen, onvol
doend of slecht water opleveren; alsmede tot 
hot maken van nieuwe Putten, voor particuliere 
cn fabriekgebouwen, kunnende des noodig bewij
zen overgelegd worden, dat door hem dergelijke 
Putten voortdurend gemaakt zijn, zelfs Puiten 
van CO Ned. ellen diepte. 

A. K L A A S SEN, 
M r . Puttenmaker, Oosterbeek. 

M I D D E L B A A R O N D E R W I J S . 

liij D. A. THIEME, te Arnhem, zijn verschenen: 

SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE, 
ten dienste van het 

M I D D E L B A A R ONDERWIJS 

cn tot zclfonderrigt. 
Vrij bewerkt naar K N A P P , W A G N E R , Wagner's 

Jalircsbericht en anderen, 

DOOR 

D r . O. H. T H I E B O U T Jr. 
Lccrnnr nnn de Hoogere ünrgcrachool lc Arnhem. 

L E E R B O E K 
D E R 

M I N E R A L O G I E , 
ton gebruike bij het onderwijs in de Delfstofkundc 

aan de middelbare scholen, 

DOOR 

S. E . D E H A A N , 
becraar aan dc Hoogere burgerschool lc Nymegcu. 

1' Cursus. Algemcene Mineralogie. 
2* Cursus. Beschrijvende Mineralogie, 

met meer dan 200 Figuren in den tekst van 
den i"m cursus. 

>go»en te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten I.. VAN BAKKENES & C°. te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE RU 

DE OPMERKEE 
van ZATERDAG 1 Augustus 1868. 

TENTOONSTELLING VAN NEDERLANDSCHE 
NIJVERHEID EN KUNST, 1868, ARNHEM. 

De Jury heelt de navolgende bekrooningen 
toegewezen: 

de Groote Gouden Medai l le aan : 

N°. 299 A. Ilohwu, te Amsterdam. 
De Koninklijke Tapijtfabriek, te Deventer. 
L. J. Nooijen, tc Rotterdam. 

De Gouden Medail le aan : 
Koninklijke Nederlandsche Beijerscli 
bierbrouwerij te Amsterdam. 
B. W. H. Cost Budde, te Deventer. 
J. Mouton cn Zonen, te 's Hage. 
Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij 
te Leiden. 
Gebroeders Dobbelman. tc Nijmegen, 
llecker en Buddingh, te Arnhem. 
Ilenrich en Veth, te Arnhem. 
.1, C. Zaalberg, te Leiden. 
II. Vigelius en Co., te Rotterdam. 
G. J. Thieme, tc Arnhem. 

De Z i lve ren Medail le ann : 

19 M. Muller, tc Utrecht. 
Maatschappij: do Korenschoof, te Utrecht. 
J. S. en C. Ulrich, te Rotterdam. 
I look cn Co., te Amsterdam. 
J. II. Nieuwenhuyzen en Co., te Am
sterdam. 
A. Driessen, te Rotterdam. 
Van Zuijlekom cn Levert, te Amsterdam. 
Kiederlen en lleynvaan, te Rotterdam. 
G. P. van der Jagt. te Utrecht. 
Vun den Eist eiiMatthes, te Amsterdam. 
Aiusterdamsche Sodalabiiek. 
Nederlandsche Chemische fabriek. tc 
Amsterdam. 
Smits en de Wolll', te Utrecht. 
J. C. Boldoot, te Amsterdam. 
H. H. Heynsius, te Haarlem. 
Nicolaas van llcukclum, te Nijmegen. 
Gebr. Ravestcyn, bij Utrecht. 
J. J. B. J. Bouvy, ie Dordrecht. 
G. Stout, te Tiel. 
A. S. Keverling, te Jourc. 
A. H. van Bergen, te Heiligerlce. 
A. Bikkers cn Zoon, te Rotterdam. 
W. Verlaan, te Utreeht. 
J. A. Bronkhorst, te Arnhem 
B. Holsboer, te Arnhem. 
Haak, Gebr. Caminada en Dupont, tc 
Rotterdam. 
A. Mellcl , te 's Gravenhage. 
B. Koch, tc Arnhem. 
E. P. van Oscb, te Maastricht. 
A. J. Schmcinck, tc Arnhem. 
Gebr. B. Pot a/d Kinderdijk. 
M. Gips Pzn., tc Dordrecht. 
.1. Scbeltema Jansz., te Leiden. 
J. Bremer, te Arnhem. 
Gebr. Bosch te Amsterdam, 
Jan lloukensfeldt, tc Delft. 
S. Plantcijdt, tc Krommenie. 
Z. Kamerling cn Zoon, tc Aniht-Almelu. 
J. A. le Poole, tc Leiden. 
Koninklijke stooinbontwcverij, Sophia 
Koningin der Nederlanden, lc Wierden. 
Vecnendaalschc stoomspinnerij cn we
verij , te Vcenendanl. 
H. Blcnken, tc Enschedé. 
J. J. Engberts en Co., te Ambt-Almclo. 
Hoogklimmer on Co., lc Ambt-Almelo. 
J. Schagcn, tc Amsterdam. 
B. J. Binzer, te Arnhem. 
J. A. Hcnimcldcr, te Docsborgh. 
H. F. G. Kratzenstcin, te Amsterdam. 
C. en J. dc Groot le Utrecht. 
J. G. l l i ijjMiiuu , te Amsterdam. 
Koninklijke kantwerkschool, te Sluis. 
Cramer Elsenburg cn Co., te Amster
dam. 
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N". 559 I'. Noppen, te Arnhem. 
» 574 W. A. Jacobs, tc Haarlem. 
» 579 W. .1. .MiMJdei'inan cn Zonen, ti'Zwolle. 
» 611 A. D. Hamburger, to Utrecht. 
» 026 E. I!. dc Bruin, tc Arnhem. 
» 031 W. l i . .1. Entken Jr., te Amsterdam. 
» 634 R. J. Gnmelkoorn, te Arnhem. 
» 040 Joh. van .Munster, te Roermond. 
» 052 Wed. F. Zocgcrs cn Zoon, tc Amsterdam, 
i) 054 M. van Zcijl, te Arnhem, 
'i 098 Jan do Bruyn. » 
» 699 M. A. Sunders & Co. i 
t 710 .1. C. Stoeller Wzn., 
'i 740 Rodenhuis & Co. » 
B 75u A. Bonebakker en Zoon, te Amsterdam. 
» 757 II. W. van Loon, te liotterdaui. 
» 781 6. W. van der Wiel, te Arnhem. 
» 785 Kmrik on Dinger, tc Haarlem. 
» 805 Gebr. van Asperen van de Velde, te 

Haarlem. 
» 809 Bukman en Sartori us, tc Amsterdam. 
» 833 Koninklijke Nedcrl. Steendrukkerij. te 

's llage. 
» 834 I'. W. M. Trap, te Leiden. 
" 835 P. G. Tresling, tc Amsterdam. 
» 843 II. A. Tjeonk Willink , te Arnhem. 
» 917 M. E. J. Vierling Jr., te 'sllagc. 
• 950 A. Ilultzinan, tc Amsterdam. 

Do Z i lve ren Medailles aangeboden door de 
Maatschapiiij voor den Werkenden stand, 

lc Amsterdam, aan : 

N". '243 C. Vermeulen, te Amsterdam. 
» 248 (.. L. Burgers, tc Arnhem. 

He Z i lveren medailles, aangeboden spéciaal 
voor werklieden-inzenders, aan : 

N". 571 .1. (1. W. Homeijer, te Amsterdam, 
» 749 Louis Hecht, te Amsterdam. 

Dc Z i lve ren medail les, aangeboden speciaal 
voor Kanstdroaiwcrk, aan: 

N". 854 Carl Fischer, tc Amsterdam. 
» 850 l i . Schiltc & Zonen, te Usselstein. 

De Bronzen Medai l le , aan: 
Jacob Vis Pz., te Zaandijk. 
1). Berends Jr., to Dedemsvaart. 
Vecnmaatscbappij Nieuweroord te 
Utrecht. 
Gebr. Goede, tc Landsmeer. 
G. N. lioiuna cn Zonen, te Sucek. 
Victor Coenegracht, te Maastricht. 
Geldcrsche Stoommeelfabi ick, te Wes
tervoort. 
II. Rcsink , tc Doctinchcm. 
S. Toens, te Heereveen. 
G. A. Raland, te Deventer. 
Surie en Kotiwenhovcn , tc Rotterdam. 
W. J. Boon , tc Wormervcer. 
D. on M. (iroolcs, te Wcstzann. 
II. II. Egberts on Co., te Dalfsen. 
W. dc Jong, teWonosolo, eiland Java, 
I). Neep, le Docsburgh. 
II. Kotjcn cn Zoon , te Doetinchem. 
II. Hommes llkzn. , tc Utrecht. 
A. .1. Reünvnnn , te Amsterdam, 
(l. C. Romano en Cavalini, te Am
sterdam. 
Jacob Duijvis, te Koog a/d Zaan. 
T. Joustra, lo Sneek. 
Zuidhoek en Co., te Amsterdam. 
A. F. G. Avis, tc Wcslzaan. 
.1. Schoutendurp, te Amsterdam. 
Gebr. Lommen , tc Tilburg. 
Wed. I'. Smits cn Zoon, tc Utrecht. 
P. Taconis . tc Jourc. 
VV. II. Toewater, te Nieuwer Amstel. 
II. Keller Jr., te Amsterdam. 
C. A. Vriesendorp cn Zoon, tc Dordrecht. 
II. C. van llcukelom , te Kampen. 
Jan ter Horst G.Hz., tc Sneek. 
V'. Coenegracht cn J. Polis, tc Maas
tricht. 
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W. I'. del Campo, genaamd Camp, te 
Delft. 
W. Jenken , te Utrecht. 
K. Reigers, tc Ulft. 
Gebr. Storck en Co., to Borne. 
II. de Clcrcq, tc Haarlem, 
G. Heeley en Co., to Borne. 
G. T. Cocrs, tc Arnhem. 
Ass. van Coevordcn , tc Groningen. 
G. Watson en Zoon, te Rotterdam. 
Keverling en Co. te Jourc. 
J. F. W. Schierenbeek, tc Arnhem. 
Lccndert Begeer, te Gouda. 
G. A. van der Eerden, te Arnhem. 
J. J. Nissen, te Amsterdam. 
G. Rogmans, te Amsterdam. 
C. L. Witte, te Zutphen. 
A. F. te Riele, te Deventer. 
11. Roelofsen, te Luntercn. 
De Vogel, van Calcar cn Co., tc Zwolle. 
I. van Eden Jr., te Krommenie. 
Edw. Ainsworth on Co., te Goor. 
S. llcudicn en Zonen, te Almelo. 
.1. Elias, te Stryp. 
M. Hulsholl, te Almelo. 
D. Jordaan cn Zonen, te Haaksbergen. 
Amandus van den Nieuwenhuyzen en 
Zoon, le Geldrop. 
Gebr. Rath, te Veghcl. 
S. .1. Spanjaard, to Bornc. 
C Cardinaal Czn., te Ambt Almelo. 
II. ten Catc llzn. cu Co,, lo Almelo. 
II I'. Gelderman en Zonen, tc Oldenzaal. 
Gebr. van Heek, le Enschede. 
Ter Kuilc en.Stroink, to Enschede. 
J. T. Scholteu en Zoon, te Enschede. 
Stoomweverij »Java" tc Almelo. 
M. van Woeien, te Leiden. 
Ten Bruggencate cn Hessèlink . Ie Ambt 
Almelo. 
.1. Blocker, tc Utrecht. 
B. van Galen, tc Gouda. 
E. van der Kleijn, tc Gouda, 
.loan Trip, te Utrecht. 
C. van Wijk Dzn., tc Utrecht, 
S. ten Catc & Zoon, te Sneek. 
D. Stfihrmann, tc Amsterdam. 
A. G. Terwindt, te Arnhem. 
Gebr. Prakke, te Eibergen. 
I. 11. Havekost Jr., te Amsterdam. 
T. C. Schreuder, te Maastricht. 
.1. P. Wcrnink &Co. , te Waddingsveen. 
L. Dicker, tc Arnhem. 
G. Flipse, te Arnhem. 
Ph. Holsboer cn Zoon, tc Arnhem. 
Lodewijk Pilgcr, te, Amsterdam. 
Nicolaas do Baan , te Utrecht. 
A. do Block, te Amsterdam. 
A. van dor Pot, te Arnhem, 
A. Dons, te Deventer. 
J. C. Degens, te Nijmegen. 
C. K. Louwman, tc Rotterdam. 
II. '1'. A. Westerouen van Meteren, tc 
Utrecht. 
I. M. Traanboer & Co., tc Arnhem. 
.1. C. Stelling, tc Amsterdam. 
.1. T. Wanting, tc Ut'echt. 
II. A. Dambrink, tc Arnhem. 
F. Brand , tc Amsterdam. 
Wed. C. P. Fries, te Zeist. 
M. A. F. Heuser, te Utrecht. 
.1. D. Schmidt & Co., te Rotterdam. 
•I. Loumau , te Zwolle. 
G. van der Lugt, tc 's Hage. 
Zirkzee cn Scbuddel, tc Leiderr. 
Culenborgschc glasfabriek, tc Culen-
borg. 
Meursing cn Co., te Nieuw-Buinen. 
Cromer cn Co., te Bolsward. 
P. van dor Want Gz., te Gouda, 
F. W. Ilubcrs, te Deventer. 
N. Reus Pz. , te Dordrecht. 
G. on J. Kool, tc Sneek. 
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Coqucnet en van Heusdcn . te Am
sterdam. 
C. 11. Lommen. te Roermond. 
1'. W. Hraat, te Delft. 
Jacob R. Citroen, te Amsterdam, 
J. II. Schmidt, t Amsterdam. 
Henri van den Heuvel, le 's Ilage. 
Willem Hissink, te Zutphen. 
J. van Houtiim Az . . te Apeldoorn. 
J. G. Kuipers en Co., te Leeuwarden. 
A. van der Veen Oomkens, te Wn-
geningen. 
J. Schiiitemaker, te Purmerende. 
Joh. van den Bosch , tc 's Ilage. 
W. J. de .longb , te Arnhem. 
I'. Koksiua, te Franekei. 
F. W. Rinck , tc 's Ilage. 
.1. Smulders & Co., te 's Ilage. 
J. D. l'osthuines, tc Amsterdam. 
J. D. Erdinnn Schmidt, tc Helmond. 
C. .1. Critée, tc Amsterdam. 
E. H. Krclage Sc Zoon , te Haarlem. 
J. van Rijn van Alkemade, le Utrecht. 

J. M. Knaap, te Zieiikzee. 
Nederlandsche petroleum-raffluaderij . 
te Kralingen. 
J. Singer, te Groningen 
J. van Goudoever de Jongh . le Dord
recht. 
F. H. Klokke, tc Utrecht. 
J. C. Visser, te Amsterdam. 
J. Abendrootb , tc Utrecht. 
Lammers van Bueren en Aflburtit, te 
Utrecht. 
Kuhn en Jansen , te Amsterdam. 
Thierens en de la Porte. te Dieren. 
.1. 1'. P. de Voogt, te Wageningen. 
Claas Honig cn Zn., le Koog a/d Zaan. 
P. W. van Calker, te Zeist. 
Hoffman Tjaden, te Rozendaal. 
Isaac Bousquct cn Co., te Delft. 
C. A. J. Gcesink, te Amsterdam. 
P. van der Burgen Jonckers, te Nijmegen. 
II. .1. Groos, te Arnhem. 
J. A. Basic, tc Alkmaar. 
M. Savrij cn Zoon , le Haarlem. 
Beek en vau Rijn . te Wageningen. 
M. R. van der Luit. te Eppenhuizen. 
bij Kantens. 
Frans Spangier, te Nijmegen. 
P. .1. van der Ven, tc Rotterdam. 

Kot-

N°. 253 Corn. Gips en Zoon , te Dordrecht, 
o 256 I. Kooper, te Arnhem, 
n 275 W. Boosinnii en Co., te Amsterdam. 
)) 279 A. van Kmdein, te Amsterdam. 
» 303 Gcrben Nieiiwenliuis. tc Snoek. 

31 i Gebr. Rijken en de Lange. le 
terdam. 

» 324 Pb. Pinkhof)', te Arnhem. 
» 327 .1. II. Roelofs, te Arnhem. 
» 328 D. Wakker, te Amsterdam. 
» 333 I. I'. Huijsmans, te Groningen. 
)• 340 G. I'itlo, te Arnhem, 
» 397 I). ten Doesschate en Zonen, le Goor 
» 401 G. Kerssemnkers en Zonen, te Gestel 

bij Eindhoven. 
» 108 I. van Oerle, te Boxtel, 
i. 111' .1. Veldhuis llJzn., te Ainbt-Almelo. 
» 412 Ter Weeme cu Zonen, tc Neede. 
» 418 I). Ëlderink en Zonen, te Enschede, 
.i 421 A. .1. ten Hoopen eu Zoon, te Neede. 
o 422 (•. ten Houten en Co te Rotterdam. 
» 425 Kunst Jansen en Co., Ie Vriesciiveen 

eu Almelo. 
» 431 G. van Sillevoldl cu Zoon, le Kraliugen. 
» 430 T u i windt, Arnl» en Holtus, te Helmond. 
» 440 .1. G. Beurs, te Amersfoort. 
» 450 Wed. C. N. van d e r Veer. te 

togenbosch. 
» 461 Alex. Boers, te IJsselstcin. 
» 465 ( I . .1. W. Ilupkes, te Dieren. 
» 466 Otto Kets, te Rozendaal. 
» 475 A. van I fe t eu Co. te Moordri 
» 477 .1. Hoek , le Almelo. 
x 480 Hendrikus Ravensbergen, tc Arnhem, 
» 490 II. M. van der Eerden, te Arnhem. 
>( 496 A. van der Sluis en Co., te Amsterdam. 
» 498 F. I'. II . Wils, tc Arnhem. 
» 501 II. C. van den Abeclcn , te Utrecl t. 
" 502 .1. II. van Emden, te Arnhem. 
» 506 W. Sardenian. te Arnhem. 
M 512 Heudeker cn Co., te Arnhem en Utrecht. 
» 519 T. II. Ileudiiksen , le Aruliem. 
» 526 Gerhard (liescu, te Arnhein. 
» 528 M. S. de Jong, te Arnhem. 
» 539 I). M. Bikkers, te Utrecht. 
> 549 Mej. .1. II. C. Oudegeest, te Utrecht. 
') 509 C. A. R. Graamans, tc Rotterdam. 
» 595 .1. T. van Rijbroek , te Rotterdam. 
» 002 Wed. .1. Reekers en Zoon te Dordrecht. 
> 633 E. W. F rederiks, te Zutphen. 
» 645 T. .1. Sclioeiuuker, te Zwolle. 
i) 649 W. M. Teunissen, te Zevenaar. 
>, 650 M. Vierling Sr., te 's-Hage. 

Her-

858 .1. F. Drilling, te Amsterdam. 
672 D. II. Romp, te Arnhem. 
718 W. D. Cnurdri, te Doesborgh. 
732 F. .1. ter Maal, te Arnhem. 
730 Aron Levic, te Arnhem. 
764 Simon Bakker, le Krommenie. 

N. Pannekoek, te Hcolsum. 
W. A. Abels, te Utrecht. 

Gerbrands & Co., te Arnhem. 
Ophorst. le Wageningen. 

Bos Wzn., le Utrecht. 
W. van lie Weijer, te Utrecht. 
Broeze , te Hengelo. 

B. Dufrenne, te Arnhem 
Mej. C. van Us, geb. Kuijpcrs, te Utrecht. 
Dr. Coster eu Scnlonge, te Amsterdam. 
Gerr. Mos Az., tc Arnhem, 
Dr. II. E. Schuurman Schimmel, tc 
Arnhem. 
A. A. Arcnds, te Hengelo. 

Bijzonder Eervolle melding aan : 
. Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 

808 
814 
825 
828 
836 
853 
859 
862 
881 i 
889 
892 

804 

2». N I 

102 
303* 
513 
755 

Natuurkundig Genootschap: Tot Nul 
cn Vergenoegen, te Arnhem. 
Stearine kaarsen-fabriek, tc Gouda. 
Nederlandsche Stoombootmaatschappij. 
.1. S. van Deventer, te Utrecht. 
J. M. van Kempen, le Voorschoten. 

N". 844' Muntcollegie te Utrecht. 
» 922 Mr. L. A. J. W. Baron Sloet van de 

Beele. 

He Jury voor de afdeeling K U N S T heeft de 
volgende bekrooniiigcn toegekend : 

Gouden Medail le . 

N". 201—269 L. II. Eberson, te Arnhem. 

Zi lveren Medailles. 

N . O.V— 69" I!. I.. Hendriks , te Arnhem. 
» 60 — 02 Mej. A. J. Ilaanen, te Oosterbeek. 
» 05—66 E. van Heemskerk van Beest, te 

s Ilage. 
» 132 D. van [lokhors!, te Utrecht. 
> 231—232* Mej. Marie Vos, te Oosterbeek, 
» 180—181 Pb. Sadee, te 's Ilage. 
,, win—303 Jacques Elion, le Amsterdam. 

332 .1. 1'. Menger, le Utrecht. 
» 338 .1. II. Rennefeld, le Amsterdam, 
» 343—344 Manrits Verveer, Ie 'sIlage. 

Bronzen Medailles. 

N°. 158—159 D. Ooijens, te Amsterdam. 
,i 810—814 A. Grevenstuk, te Amsterdam. 

J 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L, VAN BAKKENES & C". tc Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. \ \ . VAN DER WIEL, 

aft 
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Derde jaargang. N °. 32. 

ïrrirtijil giri|il' M U M tiltHif dij 
p. A. THIEME (e Arnhem. 

i'iiji per 3 midii 'rioto p.p. ƒ 1.03. 

8 Augustus 1868. 

Ill IIIIIHH litk nir- MI jurgitj. 
Mwltititi lu i " ƒ -.11 pii jHiiii reftl 
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WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IMEHEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 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 V. W . V A N G r E N D T J G z , 

Het medewerking van Dr. T. VAN DOESBITRGH, C. J. TAN DOORN, D. HROTIIH, J. H. LEHMAN, II. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EÏSINGA, II. F. VOOEL 

BEZWIJKING VAN EENE SLUISDEUR TE 
NIEUWE DIEP. 

Het Nieuwe Diep , dat reeds zoovele groote 
waterbouwkundige werken met een goeden en 
enkelen zelfs met een allergunstigsten uitslag zag 
tot stand brengen, is daardoor ock dikwijls ge
tuige geweest van de groote, schijnbaar onover
komelijke mocielijkheden , die zich bij de uitvoe
ringen van waterwerken kunnen voordoen cn elk 
ingenieur weet ook te goed, dat het tot stand 
brengen van groote werken zonder eenigen tegen
spoed bijna ondenkbaar is , niettegenstaande het 
publiek dadelijk overal de schuld op de ontwer
pers cn uitvoerders overdraagt, zonder zelfs 
geneigd te zijn verschoonendc redenen daarte
gen te willen aanhooren; doch even vreemd is 
liet, dat enkele ongevallen, die te recht aan
merking moeten uitlokken, ongeloofelijk geheim 
blijven. 

Toen het nieuwe drooge dok te Nieuwe Diep 
met bewonderenswaardige energie was gemaakt 
en het bekende onheil van opbersting eene na
dere herstelling noodig maakte, die met goeden 
uitslag werd tot stand gebracht, ontbrak het niet 
aan personen, die de geheele onderneming als 
mislukt beschouwden, zonder te bedenken, dat 
liet eene ongekende zaak is in Nederland tot 1] 
cl diepte onder volzee in den droge te werken, 
cn nu er den 19 Juli j . 1. te Nieuwe Diep eene 
sluisdeur met een half el waterdruk is bezweken, 
en daarvan nu niets te vernemen, zou toch te 
erg zijn, waarom ik zal trachten bekend te ma
ken , wat cr eigenlijk is geschied. 

Dc zccdoksluis aan het Nieuwe Diep heeft één 
paar eb- en één paar vloeddeuren cn dewijl dc 
laatsten moesten nagezien worden, werden daar
voor nooddeuren gemaakt, alles onder de leiding 
cn dc directie van de Koninklijke Nederlandsche 
Marine. 

Op den avond van den 18 Juli j . 1. werd eene 
dezer zoogenaamde nooddeuren ingchangen, na
dat de ijzeren deur was uitgenomen en reeds den 
volgenden morgen vroeg was deze bezweken met 
een verschil van water van slechts 0.50 el. 

De gebroken deur sloeg over het puntstuk te
gen do ebdeuren, die wederom tegen eene aan
wezige vlotbrug stieten , waarvan het bovenge
deelte geheol vernield werd; het ondergedeelte 
daarvan dreef met kracht tegen de groote loop
brug over hot dok, die uit elkander dreef cn 
wederom, met dc ontdane stroom van het bin
nenvallend water vereenigd , verscheidene sche
pen , sloepen, enz. tegen elkander deed botsen. 

Was het wonder, dat de heeren van de Marino 
zich beijverden om dienzelfden dag de ijzeren deur 
er weder in te hangen en te doen alsof cr niets 
gebeurd was; zij, die vroeger zoo sterk konden 
oordeclcn over de onheilen aan het droge dok, 
dat niet door dc Marine, maar door de dokcom-
inissie werd gemaakt, niet denkende dat één 
luxe en twintigste gedeelte van den waterdruk, 

waarmede daar tc kampen viel, later toereikend 
zou zijn, om al dadelijk hun werk te vernietigen, 
op eene wijze, die aan geene herstelling kon doen 
denken. 

Doch keeren wij liever, ofschoon de toegang 
daartoe verre van gemakkelijk is, naar het cor
pus delicti terug. 

Doordien dc sluis cene wijdte van 20 cl heeft, 
is de deur ruim 11 el lang, ongeveer oven hoog 
cn heeft de navolgende constructie. 

De achterhar is van eikenhout en alle overige 
deelcn zijn van dennenhout gemaakt; het regel
werk en de harren zijn ongeveer 40 duim dik 
cn de schoor bestaat uit gedeelten tusschen de 
regels, en loopt bijgevolg niet uit één stuk 
door; de bekleeding der deur is te lood genomen 
van 5 duims dennenhout met tengels op dc na
den, zonder in sponningen tc sluiten cn juist 
hierin zal wel het groote kwaad gelegen zijn; de 
beklceding tc dun, te buigzaam zijnde en boven
dien vergemakkelijkt, doordien de planken in hun 
loodrechten stand haaks op dc vezel gedrukt wer
den , maakte dat dc bekleeding boog, en de 
cindbevestigingen losrukte, waarna de verdere 
verbrijzeling der deur het werk van een oogen
blik moet geweest zijn. 

Op deze wijze is dus veel geld nutteloos ver
spild en dat alles ware voorkomen door eenigc 
duimen meerdere beklccdingdikte (') en door 
het plaatsen der beklceding op de oud vadcrland-
sche wijze in schuine richting, behoorlijk in spon
ningen vastklemmend, opgesloten. 

Nu echter eenmaal het geval voor ons ligt, dat 
cr voor veel geld niets verkregen is dan eene ge
broken deur, zou ik bovenal wenschen, dat deze 
naar de modelkamer van de Polytechnische school 
te Delft werd vervoerd, als blijvende aanschou
welijke waarschuwing voor alle aankomende inge
nieurs, om met waterwerken vooral niet ondoor
dacht te werk te gaan cn cene half el waterdruk 
niet gering te achten. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Dc onthulling van monumenten is aan dc orde 
van den dag; pas heeft men de gedenkteekens 
voor Karei den Groote tc Luik, voor Leopold I 
tc Antwerpen cn voor Palmerston te Romsey 
onthuld of er is weder sprake om den I5*» Au
gustus in Zwiterslnnd een monument in te wijden. 
Dit gedenkteeken is tc Rapperswijl aan den 
oovcr van het meer van Zurich geplaatst tot hcr-
riiinering aan den honderdjarigen strijd van Polen 
voor zijne vrijheid en onafhankelijkheid cn door 
professor Julius Stadler ontworpen. Het monu
ment bestaat uit een zwart marmeren zuil van 

(*) Keu ieder zul toch wel willen erkennen, dat dc maat 
van 5 duim hier bcnuald ouvoldoendo was, daar dc beklcc-
dimcun van kleine sloisdcurcu zelfs dikker zijn. 

28 voet hoogte, rustende op treden van graniet-
steen ; dc vier zijden van het piëdestal dragen) dc 
Poolsche wapens met geschiedkundige opschriften 
en op dc zuil zelve zijn militaire attributen aan
gebracht. Dc kolom is met kapiteel voorzien 
cn wordt door een adelaar met uitgespreide vleu
gels bekroond. Men ziet uit deze kleine beschrij
ving dat het denkbeeld niet nieuw is. 

— Het ruiterstandbeeld van Karei den Groote, 
in de vorige maand te Luik onthuld, voldoet 
niet aan de verwachting en dequaestieover vorm 
cn kleur van het piëdestal daarlatende, worden 
er gegronde aanmorkingen op het paard gemaakt, 
dat van ter zijde gezien een ongelukkig effect 
te weeg brengt. 

— Men behoeft zich niet langer te verwonde
ren, dnt schouwburgen niet met winst kunnen 
worden geëxploiteerd, als men kennis draagt van 
de navolgende subsidién , die de zoogenaamde kei
zerlijke schouwburgen tc Parijs genieten, als: 

de groot Opera . . . 1,200.000 franken. 
Theatre Francais . . . 245.000 i 
Opéra Comiquc . . . 240.000 » 
Odeon 100.000 » 
Theatre lyrique. . . . 100.000 » 
Conservatoire . . . . 220.000 » 

Te zamen 2,105.000 franken. 
— Op dc tentoonstelling van landbouw te 

Leicester zijn de beide eerste prijzen voor de 
beste stoommachines op landbouwkundig gebied 
en ter waarde van 100 cn 50 ponden sterling, 
aan eene cn dezelfde firma, John Fowler en Co. 
te Leeds, toegewezen. 

— De heer K. Weltli, vroeger spoorweg-ingenieur 
te Bern, thans te Riesbach bij Zurich, heeft een 
nieuw locomotiefstclsel uitgevonden voor berg
spoorwegen , hetwelk iu technische kringen groot 
opzien verwekt. Deskundigen van het polytech-
nicum te Zurich, die op last van den Bondsraad 
dc zaak hebben onderzocht, hebben in hun be
richt verklaard, dat deze uitvinding met het oog 
op het grooto tot dusver onopgeloste problcma 
der Alpenspoorwegen, het ei van Columbus ver
dient genoemd tc worden. 

— Voor den spoorweg van Kopenhagen naar 
Klompenburg zijn thans waggons met 2 verdiepin
gen aangeschaft, welke circa 100 passagiers kun
nen bevatten, 60 in de beneden- en 40 in de 
bovenverdieping. 

— In de vorige weck heeft te Blansko, in de 
ijzersmelterijen van prins Salms, een vreeselijk 
ongeluk plaats gehad. Op het oogenblik dat men 
gereed was om het gesmolten ijzer te laten weg-
loopcn, ging eensklaps oen klep open en eene 
massa van ongeveer 60 kwintalen gesmolten ijzer 
ontsnapte cn verspreidde zich over den grond 
als een lavastroom. Deze massa, die over den 
natten grond weggleed, deed een dikken rook 
omhoog stijgen, waardoor de werklieden zoodanig 
het gezicht benomen werd, dat zij den weg niet 
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meer konden vinden om uit de smelterij te ko
men. Vol nngst strompelden zij over dc gereed
schappen, vielen in het gesmolten ijzer en ver
brandden dc voeten cn dc handen op cene af
grijselijke wijze. Zestien personen werden getroffen 
cn verscheidene zijn reeds aan de gevolgen hun
ner bekomen wonden bezweken. 

— Bij de jongste uitgravingen in Pompcji heeft 
men in een huis twee muurschilderingen gevon
den, welke men voor portretten houdt. Zij stellen 
voor een man, gekleed in den toga eens sena
tors, cn eene vrouw, die schrijfgereedschap in 
de hand houdt, peinzende over hetgeen zij ter 
neder zal schrijven. Het is voor de eerste maal, 
dat men dergelijke portretten heeft gevonden. 

— Zaturdag avond ten 11 ure ontstond tc Man
chester in de groote concertzaal, waar 2000 toe
hoorders bijeen waren, een loos alarm van brand. 
Alles stroomde naar buiten en het gedrang was 
bij de uitgangen zoo groot, dat eenige personen 
doodgedrukt zijn cn vele anderen wonden hebben 
bekomen. Moge dit den bouwkundigen een waar
schuwend voorbeeld zijn om de uitgangen en trap
pen van gebouwen, die voor groote samenkomsten 
bestemd zijn, vooral ruim en gemakkelijk tc maken. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Z. M. heeft benoemd M. G. 
Beijerinck, thans buitengewoon opzichter, tot 
rijks-werktuigkundige. 

Amsterdam. Dc afdeeling der Vereeniging 
tot bevordering van fabriek- cn handwerknijver
heid in Nederland, hield gisteren eene vergade
ring in het lokbal Eensgezindheid alhier. Nu 
het behandelen van eenige aangelegenheden van 
huishoudelijken aard, werd door de aanwezigen 
overgegaan tot het benoemen van afgevaardigden 
voor de algemeene vergadering, welke op 31 Juli 
a. s. tc Dortrccbt zal worden geopend. Met alge
meene stemmen werden als zoodanig gekozen : de 
hh. mr. M. J. de Lange, J. van Maurik, inge
nieur en architect, cn L . A. II. Hartogh, civiel 
ingenieur, die zich allen bereid verklaarden het 
hun aangeboden mandaat aan te nemen. 

— De bijeengeroepen vergadering van aandeel
houders in de Maatschappij het Paleis voor Volks
vlijt werd maandag 3 Aug. ten i'/., ure in een der 
zalen van genoemd Paleis door den voorzitter van 
het bestuur, mr. J. A. van Eyk , geopend. De 
mededeelingen, door den voorzitter gedaan, kor-
telijk resumerende, mogen gedeeltelijk gunstig, 
gedeeltelijk ongunstig worden gehecten. Zij wa
ren nl. gunstig, in zooverre daaruit bleek, dat 
de resultaten van het beheer, gedurende het nu 
verloopen halfjaar January—Junij j . 1. het bewijs 
hebben geleverd, dat de zaak levensvatbaarheid 
bezit. Het cijfer der ontvangsten gedurende dien 
tijd en door de abonnementen en door de kon-
sumtie verkregen, is niet slechts veel voordeeligcr 
geworden dan vroeger, maar men heeft de ze
kerheid erlangd, dat dc kosten der exploitatie 
op die wijze kunnen worden gedekt. Hiertegen
over stond echter het ongunstige feit, dat, moch
ten door verschillende personen ƒ 150,000 zijn 
toegezegd om de ƒ 250,000, die benoodigd zijn 
om den drukkenden schuldenlast tc delgen cn 
het noodige kapitaal tot voortzetting der exploi
tatie te erlangen , de intcekening voor dc reste
rende ƒ 75,000 niet op die wijze geschiedde, dat 
de gegronde hoop mogt worden gekoesterd die 
binnen den gestelden termijn bijeen te zien bren
gen. Het cijfer der inschrijvingen bedroeg na
melijk , voor zoover bekend, niet meer dan 
ƒ 10,000, zoodat nog ongeveer ƒ 05,000 moet 
worden genomen. Nadat men sommige plannen 
en wenschen had geopperd, die hetzij meer of 
minder voor verwezenlijking vatbaar, of reeds 
door het bestuur (blijkens de mededeelingen van 
don voorzitter), waren beproefd, deed de heer A. C. 
Werthcim het voorstel een krachtig beroep te doen 
op de natie, onder de uitdrukkelijke voorwaar
de , dat in geval op 17 Augustus e. k. mogt blij
ken dat niet voor het nog gevorderde bedrag was 
ingeschreven , dan binnen 14 dagen cene verga
dering zal moeten belegd worden, welke iu last 
zal hebben tot de likwidatie over te gaan. Van 
deze en gene zijde werden hierop eenige aanmer
kingen gemaakt cn wijzigingen voorgedragen; ten 
slotte echter werd door de stemgerechtigden van 
de vergadering met 32 tegen 8 stemmen be
doeld voorstel goedgekeurd. Enkele stemgerech
tigden verklaarden buiten stemming tc willen 
blijven. Toen dc vergadering was gesloten bracht 
ccn der aanwezigen, dc heer J. Ilihnan, ccn 
warm woord van dank en hulde toe aan den pre

sident van het bestuur, mr. J. A. van Eyk, voor 
de krachtige, mannelijke pogingen, door hem in 
het werk gesteld om het Paleis voor Volksvlijt aan 
zijne bestemming tc doen beantwoorden , hot voor 
ondergang te behoeden cn die schoone instelling 
een sieraad voor dc hoofdstad en het vaderland 
te doen blijven. (HJ. 

— 'De Amsterdamsche kanaalmaatschappij be
gint weder teckencn van leven te geven; de di
rectie heeft ceno buitengewone vergadering van 
aandeelhouders op Maandag den 31 Augustus c. k. 
des avonds ten 7'/2 ure uitgeschreven en de 
werkzaamheden op het terrein zijn horvat. 

— Den 30 Juli zijn, in tegenwoordigheid van den 
heer commissaris des konings in de provincie 
Zuid-Holland, de leden vau gedeputeerde staten, 
de commissie van beheer en toezicht over de 
droogmaking der plassen van Schicland, den 
eerstaanwezenden ingenieur, den heer VV. J. Bac
ker, en den ingenieur-werktuigkundige, den heer 
M. G. Beijerinck, de proefnemingen afgcloopen 
van de twee buitengewone machines, bestemd 
tot droogmaking der plassen van Schicland. 

Genoemde hecren hchben hunne hooge goed
keuring betuigd over do zorgvuldige bewerking, 
en nadat de machines zonder eenige hapering en 
met het beste gevolg in werking waren gebracht, 
hebben zij den heer Carols den mecstcn lof toe
gezwaaid wegens den geregelden gang dezer werk
tuigen. 

Volgens onze informatici! zijn de machines samen
gesteld als volgt; vier groote horizontale pompen 
met zuig- en persvermogen van 1.05 el middel
lijn , op eene slaglengte van 2 e l , gevoerd met 
geel koper ter dikte van 15 strepen. De zuigers 
zijn van gietijzer met metalen ringen en met stan
gen , die aan weerszijden van de pomp-cylinders 
doorloopen en in beweging gebracht worden door 
kolderstokken, en deze weder door buitengewoon 
zware tandraderen: al de zuig- en perskleppen 
zijn van gevulcanisecrde caoutchouc, met bronzen 
stutten. Het aantal omwentelingen der pouip-
assen bedraagt zes per minuut, terwijl dit bij 
de machines 12 per minuut bedraagt. Dc as van 
iedere machine draagt twee vliegwielen, ter 
zwaarte van 30,000 Ned. p. en van 7 el middel
lijn , met armen van geslagen ijzer. De stoom-
cilindcrs hebben oen diameter van 0.80 c l , bij 
cene slaglengte van 2 e l ; de werkelijke drukking 
van den stoom bedraagt 4 atmospheeren. Dc 
vcrdeeling van den stoom geschiedt door 4 klep
pen van Cornwallis, in welker werking als nieuw 
moet worden aangemerkt, dat zij slechts door 
eene enkele kaïn in beweging worden gebracht, 
om daardoor de ontspanning, die naar verkiezing 
kan worden afgewisseld, te weeg te brengen. 
Deze samenstelling is uitgevonden door den heer 
M. G. Beyerinck bovengenoemd. 

De machines worden gevoed door vier stoom
ketels met dubbele inwendige vuren, waarboven 
zich een dwarsliggende reservoir bevindt van zeer 
groote capaciteit. Het totaal gewicht van deze ketels 
bedraagt 58,000 kilo's. 

Men zal over dc belangrijkheid dezer machines 
kunnen ooi deelen, wanneer men bedenkt, dat ze, 
met 12 i un wentelingen per minuut, in dc 24 
uren eene hoeveelheid var. 300,448.480 liters wa
ter 5 ellen hoog opwerken. 

Het gewicht cener pomp bedraagt aan gegoten 
ijzer, 51,000 kilo, geslagen ijzer 4200 kilo; ko
per 3900 kilo, makende voor de 4 pompen een 
totaal van 204,000 kilo gegoten ijzer, 10,800 kilo 
geslagen ijzer en 15,000 kilo koper, benevens 
720 kilo gcvulcaniscerde caoutchouc. Het gewicht 
van elke machine bedraagt aan gegoten ijzer 
38,000 kilo, geslagen ijzer 11,000 kilo, koper 
900 kilo. 

i V . Rolt. Ct. 

Arnhem. In het bijvoegsel van ons laatste 
nommer werden de onderscheidingen medegedeeld, 
die de Jury heeft toegekend aan de inzenders voor 
dc tentoonstelling van Nederlandsehe nijverheid 
cu kunst. Zooals het gewoonlijk gaat, zullen oor
deelvellingen niet achterwege blijven en in dc 
Arnhcmsche Courant van Donderdag 6 Augustus 
treilen wij reeds een ingezonden stuk aan, waar
bij de schrijver Klcincfeld zijne ontevredenheid te 
kennen geeft. Wij houden ons overtuigd, dat er 
over de beoordeeling nog veel geschreven zal 
worden, zonder dat daarom het bewijs geleverd 
wordt, dat de Jury in hare moeielijkc taak niet 
met omzichtigheid cn kennis van zaken is tc werk 
gegaan. 

Twee zaken zijn ons bij inzage der lijst van 
bekroningen in het oog gevallen en deze zijn het 

groote aantal der toegekende onderscheidingen ia 
het algemeen cn aan de Arnhemsche inzenders 
in het bijzonder. Volgens den catalogus zijn cr 
975 inzenders voor de afdeeling nijverheid cu 
349 voor de afdcelig kunst. Voor dc afdeelin» 
nijverheid zijn toegekend: 

3 groote gouden medailles 
10 gouden » 
84 zilveren » 

133 bronzen i> 
92 eervolle vermeldingen 

of 322 onderscheidingen voor 975 inzenders, dat 
naar onze meening eene verhouding is, die dc 
waarde daarvan doet verminderen. Gaat men den 
catalogus na, dan heeft dc medewerking der 
Arnhemsche inzenders veel tot het welslagen der 
tentoonstelling toegebracht en aan hen zijn toe
gekend : 

3 gouden medailles 
17 zilveren » 
11 bronzen » 
21 eervolle vermeldingen 

52 onderscheidingen. 

Van de gouden medailles werden twee cn van 
de zilveren werd Mn door een lid van de alge
meene commissie voor de tentoonstelling behaald. 

De jury voor de afdeeling kunst heeft, en naar 
ons inzien te recht, met mindere vrijgevigheid be
looningen gegeven en één gouden, tien zilveren 
en twee bronzen medailles toegekend. Dc gou
den medaille is den architect Eberson, die later 
ook als lid der commissie toetrad, ten deel ge
vallen. Wij verheugen ons, dat de bouwkunst, 
die zoolang op alle tentoonstellingen in een ach
terhoek werd geschoven, eindelijk de eer cener 
bekroning met goud werd waardig gekeurd cn 
wenschen de commissie voor de tentoonstelling 
geluk met het succes, dat zij behaald heeft, 
daar drie harer leden met goud en één met zil
ver bekroond werd. 

Arnhem. Dc bouw van het station der Ne
derlandsehe Bhijn-spoorwegmaatschappij cn der 
ijzeren overkapping vordert goed. Spoedig zal 
men zich te Arnhem mogen gelukwenschen met 
het bezit van een station, dat zich aangenaam 
voor hot oog voordoet en den ontwerper ter cere 
verstrekt; mogen hier en daar op de distributie 
aanmerkingen zijn, dan vergete men niet dat deze 
veelal door onkundigen worden aangegeven, maar 
de gevels toonen dat de ontwerper zich reken
schap weet tc geven van het karakter van een 
stationsgebouw. Gelukkig is dit gebouw aan de 
pleisterwoede dezer eeuw ontsnapt en de voor
standers daarvan kunnen zich hij den aanblik van 
het nieuwe station vergewissen dat de baksteen-
bouw, met versieringen van natuurlijken steen, bij 
oordeelkundige toepassing een goed effect maakt, 
cn dat men het een geluk mag noemen, dat er 
geen gehoor is gegeven aan den raad, naar men 
ons verzekert tijdens de besteding door den heer 
Waldorp gegeven, om het gebouw te pleisteren. 

Het ware te wenschen dat de stations der 
staatsspoorwegen met dat te Arnhem op ééne lijn 
konden geplaatst worden. 

— De jury voor de tentoonstelling verzoekt 
ons mede te deelen dat dc eervolle vermelding, 
toegekend aan n°. 279, niet ten deel is gevallen 
aan den heer A. van Emdcn te Amsterdam, maar 
aan den heer II. J. Harting-Bank te Utrecht. 

Arnh. C. 

Vlissingen. De gemeenteraad heeft zich bij 
adres tot Z. M. den koning gewend en aan HD. 
in eerbiedige overweging gegeven de geheele vol
tooiing van den Zecuwsch Limburgschcn spoorweg 
tot Vlissingen zooveel mogelijk tc bespoedigen, 
waartoe vooral zal kunnen leiden dc afdamming 
van het Sloe, in. elk geval het gereedmaken van 
dc spoorwegbaan Vlissingen-Sloc vóór dat het ka
naal door Walcheren zal kunnen geopend worden. 

Zaandam. Door den gemeenteraad is be
sloten tot den aanleg van eene vaste brug over 
de vaart, ter verbinditig dezer gemeente met 
het stationsplein, cu wel ter hoogte van 1.70 » 
1.75 el. 

Za l t -Bommel . Gisteren wapperde de Neder
landsehe vlag op hot begin van den bovenbouw 
der spoorwegbrug op de drie rechter-landhoof-
den, pijler I, II cn III, als bewijs dat die met 
het ijzerwerk gereed zijn; met de stellingen op 
stroompijler X gaat men met spoed vooruit. 

INDRUKKEN VAN DE TENTOONSTELLING VAN 
NATIONALE NIJVERHEID EN KUNST 

TE ARNHEM. 

II. 
Voor wij de tentoonstelling zelve nagaan, past 

het een enkel woord over het gebouw te zeggen, 
dat voor dit doel werd opgeslagen, zeergeschikt 
js, maar geene aanspraak op schoone vormen 
maken kan. Men vuile de commissie daaromtrent 
niet hard, daar de groote toezending van voor
werpen , waarop men niet had kunnen rekenen, 
eene gestadige uitbreiding noodzakelijk maakte; 
het ging te Arnhem als op meest alle plaatsen , 
waar tentoonstellingen gehouden werden, en telkens 
moest door plaatsing van bijbouwen aan het hoofd
gebouw in het gebrek aan ruimte voorzien wor
den, 't Is te hopen dat wij gedurende het bezoek 
der tentoonstelling geene stortregens hebben, want 
zoo deze plaats vinden, ontlast het water uit de 
zinkputten op dc Steenstraat zich langs dc hel
lende bestrating, die onder het hoofdgebouw der 
tentoonstelling ligt, naar de zijde van de Rogge
straat en de onaangename uitwasemingen, die daar
mede gepaard gaan, zullen den bezoeker doen beseffen 
dat hetniet alles goud is, wat er te Arnhem blinkt on 
dat er voor een ijverig gemeentebestuur, ter zijde 
gestaan door een wakkeren Raad, nog veel ge
daan kan worden om Arnhem de plaats te doen 
innemen, waarop het door de schoone ligging 
alle aanspraak heeft. 

De commissie van ordening of rangschikking 
heeft zich van hare taak vrij goed gekweten en 
dc ruime toezending van voorwerpen is wellicht 
oorzaak geweest de gangpaden niet ruimer kon
den genomen worden. In »De Opmerker" las 
ik reeds klachten over de vele rijtuigen in de 
hoofdzaal en van werktuigen van buitenlandsch 
maaksel op die plaatsen, waar voorwerpen van 
inlandsche nijverheid met voordcel konden wor
den uitgestald. Wij deelen die klachten geheel 
cn zouden de rijtuigen op eene andere plaats 
willen zien en ten spijt van het talrijk publiek, 
dat zich daarom verdringt, in die verhuizing 
ook de druk- en zceppersen met envcloppe-ma-
chines doen deelen. Op de tentoonstelling van 
het instituut van ingenieurs hebben wij deze aan
merking, dat de groote teekeningen, onder ande
ren die van de bruggen, niet naar behooren ge
zien kunnen worden; door dc bestaande inrichting 
is het onmogelijk zich zoo ver naar achteren te 
plaatsen als noodig is om cene dezer te overzien. 
De wanden der kabinetten, waarin de teekenin
gen van het Instituut zijn tentoongesteld, zijn 
over aanmerkelijke hoogte daarmede bedekt, zoo
dat het aanbeveling verdient eenige ladders of 
trappen ter beschikking te stellen van de bezoe
kers, die cr prijs op stollen deze verzameling 
goed te zien , en zich met cene eenvoudige wan
deling niet vergenoegen. En men denke niet, 
dat ter bovenzijde onbeduidende teekeningen zijn 
geplaatst; verre van daar, wjj vonden daaronder 
de schoone door Koelman geteekende details van 
versiering voor het palcis der Staten-Generaal. 

Waarom zijn de tafels in de genoemde kabi
netten, nu met vijlen cn andere waren belegd, 
niet benuttigd vuor de tentoonstelling van deze 
en dergelijke teekeningen, die de volle aandacht 
van den kenner verdienen? 

Na deze kleine opmerking over schikking zij 
het ons vergund der commissie in overweging te 
geven op meer zichtbare wijze aan te geven op 
welke wijze men het gebouw moet verlaten; bij 
onze bezoeken troffen wij telkens personen, die 
te vergeefs naar dien uitgang zochten en dit moet 
ongetwijfeld aanleiding tot stoornis geven. 

Wij hopen dat hierin voorzien wordt en doen 
dit met te meer vrijmoedigheid, daar de com
missie reeds getoond heeft het goede te willen 
cn de ondoordachte bepaling ingetrokken heeft, 
dat men bij het bezoeken der tentoonstelling op 
de dagen van muziekuitvoeringen, behalve don 
gewonen toegangsprijs ook dien voor de matinee 
betalen moest. Wij gelooven gaarne dat vele 
leden der commissie, geleid door het financieel 
belang der aan hen toevertrouwde zaak tot deze 
maatregel hebben medegewerkt zonder tc beden
ken dat het hard is voor hein, die alleen voor 
dc tentoonstelling komt en daar zijn dag door
brengt, behalve den hoogen toegangsprijs 
ook nog te betalen voor een genoegen, dat hy 
niet smaken kan. 't Was daarom vooral hard, 
daar deze verhooging ook werd toegepast op de 
inzenders, die zoogenaamd vrijen toegang hadden. 
De commissie heeft aan de daarover gerezen klach
ten gehoor gegeven en nu de tentoonstelling van 
de feesten afgescheiden. (wordt vervolgd). 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur. 
Vergun mij de opneming van een paar woorden 

in uw blad naar aanleiding van een bericht, dat 
ik in het laatste nommer van The Builder van 
1 Augustus 1.1. gelezen heb. In de omstreken 
van Dcvonport zijn biljetten aangeplakt, waarbij 
te kennen werd gegeven, dat eenige jongelieden 
in dienst van Hare Majesteit konden geplaatst wor
den. Aan het slot las men het volgende: 

»Er wordt ccn beperkt getal lieden van dc 
volgende beroepen gevraagd, als: 

schoenmakers, hoogte 5 voet 6 duim 
fitters idem 
opzigters idem 
klerken idem 
architecten idem 
schilders idem 

De belooning varieert van 3 sh. Op. (ƒ2,10) 
tot 7 sh. 6 p. (f 4.50) naar gelang van den 
graad en de soort van beroep." 

Welk een schoon vooruitzicht voor het aanko
mende geslacht van Engelsche architecten, die 
nu bij voorbaat weten cn daaraan van tijd tot 
tijd door soortgelijke aankondigingen herinnerd 
worden, dat zij naar gelang van bekwaamheden 
van ƒ2 .10 tot ƒ 4.50 per dag kunnen verdienen, 
als zij de lengte van 5'/, voet hebben. 

Ik meende de lezers van uw blad hiermeda niet on
kundig te moeten laten; misschien geeft het aanlei
ding, dat een onzer architecten dc pen opneemt, 
om zijn hart eens lucht te geven over de minder 
aangename wijze, waarop bij ons tc lande een 
bouwmeester door zijne patroons veelal behandeld 
wordt; ook de stads-bouwmeesters zouden een 
woordje mede kunnen spreken over hunne ver
houding tot de zoogenaamde commission van fa
bricage, die dikwerf uit brave, maar onkundige 
en soms eigenwijze raadsleden bestaan. 

't Wordt waarlijk tijd, dat aan deze miskenning 
een einde komt, en als dc architecten dc handen 
ineenslaan en onbeschroomd hunne wederwaardig
heden met belachelijke patroons of dito gemeen
tebesturen mededeclen, dan kan het niet anders 
ol zeer spoedig komt daarin cene gelukkige ver
andering. 

Hoogachtend, 
Uw Div. Dienaar, 

A. B. 

Varia. 
M i d d e l tegen de houtzwam of cham

pignon. Tot het vernietigen der houtzwammen , 
bezigt men gewoonlijk die middelen, welke l»het 
plantaardig leven van deze gewassen vernietigen, 
cn 2" zoo na mogelijk bij de hand zijn. 

Ijzervitriool, zwavelzuur, salpeterzuur enz., 
zijn als gunstig werkende middelen bekend; jam
mer , dat zij deels betrekkelijk duur, deels in be
perkte hoeveelheid voorhanden zijn. 

Men bedient zich veel van gaskalk en ook wel 
van sodakalk, die tot geringen prijs cn in grootere 
hoeveelheden te verkrijgen is. 

Do sodakalk bestaat hoofdzakelijk uit koolzure-, 
zwavelzure- zwaveligzurc- cn onder zwaveligzure 
kalk en zwavelkalium; dc drie laatste bestand-
dcclen zijn het vooral, die het plantaardig leven 
der huiszwam vernietigen. 

Wanneer men cene opening, bijv. onder eenen 
vloer, met eene of andere stof eenige duimen hoog 
opvult, en deze laag, vooral duur, waar zij met 
dc houtwerken in aanraking komt, met sodakalk 
bestrooit, kan men verzekerd zijn, dat de hout-
zwam zich daar niet zal voortteelcn. 

De sodakalk geeft weinig lucht van zich, tast 
het houtwerk niet aan en blyft geruimen tijd in 
onveranderden toestand, als dc lucht daarop geene 
werking heeft. In vochtigen toestand gaat de 
sodakalk langzaam tot cene harde ccmentachtige 
stol' over, waardoor de werking niet verminderd 
wordt en door verbinding met de lucht wordt 
dc sodakalk langzaam tot zwavelzuren kalk of 
gips omgezet, dat reeds lang als heilzaam middel 
tegen houtzwam bekend was. 

Voorbehoedmiddelen tegen het vormen 
van ketelsteen. Volgens D'. List zou de vor
ming van ketelsteen in stoomketels voorkomen 
kunnen worden, deols door het toevoegen van 
eene of andere stof bij het in den ketel aanwezige 
water, deels door bijzondere toestellen. 

Het eerste, waartoe nogal veeltijds aardap
pelen, zemelen of andere zetmeelhoudende stof

fen gebezigd worden, zo u bewerken, dat in plaats 
van ketelsteen eene slijkachtige stof gevormd werd; 
aardappelen hebben echter het nadeel, dat zij, 
n. 1. bij eene nogal ruime toepassing, zich lich
telijk tegen den bodem en de zijwanden van den 
ketel vastzetten. 

Van meer nut is de zoogenaamde bergzeep. 
die met goed gevolg bij verschillende kolenmij
nen in Duitschland ter voorkoming van den ke
telsteen gebezigd wordt. 

D'. List is van oordeel, dat deze stof hare 
gunstige werking te danken heeft aan de mole
culen , die aan de oppervlakte vrijkomen en zich 
met de vreemde stoffen van het water verbinden, 
waardoor eene vastzetting voorkomen wordt. 
De gunstige uitwerking, die men bij de looistof-
houdende middelen heelt waargenomen, berust zoo 
wel op mechanische als chemische gronden; vooral 
bij kalkhoudend water, kunnen deze stoffen doel
matig aangewend worden. 

In de suikerfabrieken wordt ter wering van 
den ketelsteen met goed gevolg siroop in het wa
ter gedaan. 

De vorming van den ketelsteen bij het gebruik 
van water, dat rijk aan koolzure kalk is , ont
staat door dc verwarming, waardoor de dubbel-
koolzurc kalk één acq ui va lent koolzuur afgeeft, 
en dc onoplosbare enkele koolzure kalk ncder-
slaat. Geheel anders is de werking bij water, 
waarin zich zwavelzure kalk (gips) bevindt, en 
waarbij door dc warmte niets opgelost wordt; 
bij verdere verdamping verliest het water de 
eigenschap, het gips in opgelosten toestand te 
behouden, en dit vermeerdert natuurlijk met de 
verhooging van temperatuur; in beide gevallen 
wordt in den ketel tegen dc wanden eene harde 
korst gevormd. 

Al kan men nu ook langs scheikundigen weg 
de vorming van den ketelsteen niet geheel en al 
beletten, zoo bezit men toch het middel, de stof
fen , die zich afscheiden , als cene slijmachtige 
massa in het water te bekomen. 

Tot het verkrijgen van deze resultaten bedient 
men zich meestal van salmoniak, waartoe van 
dit zout eene bepaalde hoeveelheid bij het water 
in den stoomketel gevoegd wordt. Dit middel 
is bij locomotieven veelvuldig in gebruik. 

Men maakt eene meer ruime toepassing van 
zuren, die op de koolzure zouten werken. Voor 
water met koolzure kalk bezwangerd, is gcbluschte 
kalk zeer aanbevelenswaardig, terwijl voor zwa
velzure kalk het chloorbaryum kan aangewend 
worden ; koolzure natron kan als een tegenwer
kend middel voor beide zouten aanbevolen wor
den. De ondervinding heeft bewezen, dat de ke
telsteen zich zoowel bij eene snelle als langzame 
beweging van het water in den ketel vormt, 
terwijl cr tevens voorbeelden bestaan, dat in de 
voedingsbuizen ketelsteen ontstond, als de spo
ren daarvan in den ketel bijna niet te ontdekken 
waren. 

GRONINGEN. 
J. J. H. 

Correspondentie. 
Aan A te G. Aan uw verzoek zal worden 

voldaan. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 
Maandag, 10 Aug. 

Ambt-Almela, ten 8 ure: dc uitdiepiag vau de water-
li-iilineen de Koldcgraveu, dc Wczcbeko en de AlraehHche 
An. Tc beginnen bij het Erve Maria Hoeve. 

IHiiBHdiiR, 11 Aug. 
Assen, ten 11 ure, aan het provinciaal bestuur: het 

Herstellen van Wintcrschade aan de vaartswalloa van 's Rijks 
grooten weg der 1ste klasse no. 1, zijtak no. 2, in de pro
vincie Drenthe. 

Woensdag, 11 A na;. 
'• llage, ten 11 ure, aan het ministerie van binnenl, za

ken : liet leveren eu stellen van een IJzeren Lichtopstaud 
met Koperen Lantrara op den kop van den Zuidelijken dam 
aan den Hoek van Holland, voor dc verbetering van den 
Waterweg van botterdam naar Zee. 

Danderdag, IS Aug. 
'a llage, ten 11 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zaken: het maken van Grondwerken, het leggen van Spoor
banen cu Wissels, het leveren van Hallast en het maken 
vnu Bestratingen, ten behoeve van van het Algemeen Maga
zijn en de Centrale Werkplaatsen te Tilburg. 

'illage, ten 11 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: net maken van afsluitingen op en naast den Nie-
drcclitschcn Zeedijk. 

Kaïendaal , (N.-Brab.) ten 11 ure, iu liet kuis van 
negotie: het maken van eene nood* of hulpkerk. 

Middelburg, ten 11 ure, in de Abdij: Het schoonma
ken der Hoofd-watergaugen van den Polder in de jaren 1808, 
180» en 1870. 
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Vrijdag, 14 Aug. 
Middelburg, ten B ure, iu de Vergaderkamer vau het 

Burg. Armbestuur Oude Kcrkstrnat: het uitvoeren van 
eenige heretcllingwerkcu aau de woningen vnu do Alge
mecne Armen, staande iu het Bagijuhof tc Middelburg. • 

Maitmliif; , 17 Aug. 
' • Htge , ten ll1/} ure, aan het provinciaal bestuur: 

de uitvoering van cemge werken tot verbetering vau het : 
vaarwater der rivier dc Lek, in de gemeente Hagcstein, pro
vincie Zuidholland, en Tuil cn 't Waal, provincie Utrecht 
in de raailijncn no. LXXIX cn LXXX. 

' • H a g e , ten ll1/] ure, aan het provinciaal bestuur: dc 
uitvoering van dc vcreïsdhtc vernieuwingen cu herstellingen 
aan do Itïjks rïvierwerken in het gedeelte der rivier dc Lek, 
behoorende tot dc provincie Zuïdholland, benevens in het 
uoordelijk gedeelte van dc rivier dc Noord, in dezelfde pro-
viuoie, met het onderhond dier werken tot cn met den 
30stcn Juni 1869, in twee perceelen. 

*• Hage, ten l i 1 /* ure, aau het pruviuciaal b'cstunr: het : 

uitdiepen cn vcrlircedcn van ecu gedeelte der rivier den Hul-
lnudsclicn I Jsscl, even boven den Lckkcrkcrkschcn boezem-
iinnid tc Ouderkerk aan den IJsscl. 

Donderdag, 20 Aug. 
's l l « p o . ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zaken: net leggen van twee leidende Kribben cn bet her
stellen van drie streksche Kribben nabij dc spoorwegbrug 
tc Kuilenburg. 

Haarlem, ten ure, aan bet provinciaal bestuur: 
het verrichten van cemgc werkzaamheden aau dc rijks-zec-
wecringen op het eiland Wicriugcn. 

Haarlem, ten 2V3 ure, aan het. provinciaal bestuur: 
het verrichten van eenige werkzaamhedcu aan dc rijks zeewec-
ringen op het eiland Marken. 

Haarlem, ten ••/, ure, aan het provinciaal bestuur: bet 
verdiepen van conigc gcdeeltcu van het Noord-Ilollnndsch 
kanaal, in 2 |>crcecleu. 

Vrijdag, 21 Aug. 
Utrecht, door de Directie der Ncd. Rhijnsp.-Mnntsch.; 

dc aanleg van den spoorweg van Gouda naar 's-Gravcnhage 
met zijne kunstwerken cn gedeeltelijke levering van ballast 
cn gebouwen. 

Botch , ten 10*/, ure, aan het provinciaal bestuur: her-
bcstcding van het doen van buitengewone leveringen cn 
herstellingen aan dc Schipbrug over dc Maas bij Ilcdcl. 

Zaterdag, 22 Aug. 
Utrecht, ten 2 ure, ann het provinciaal bestuur: bet 

leggen van twee Zomerkaden, het graven vnu een gedeelte 
kanaal op den Uiterwaard , gcuanind de Koodvoct, het aan
leggen van twee Kribben cn het gedeeltelijk opruiuieu van 
dc Statcnkrib, eu het plaatsen van Grenspalen, alles «au 
den regtcr Nedcr-lïhijnocver, onder dc gemeente Wijk by 
Duurstede. 

Maandag, 24 Aug. 
Maastricht, ten 10 ure, non het provinciaal bestuur: 

lo. het wedcroprrekken van dc door den brand grootendccls 
vernielde verdieping, het herstellen van dc beschadigde gc-
dcclteu van het gebouw , cn vcrschillcudc veranderingen cu 
verbouwingen tot het beter inrichten der gevangenis; 2o. het 
leveren cn aanleggen der vereischtc toestellen, pijpen, enz. 
voor dc verwarming door heet water van de cellen voor 
eenzaam opgesloten cn dc verblijven voor gemeenschappelijk 
opgesloten gevangenen; 3o. het aanbrengen van gasverlich
ting door het geheele gebouw. 

Woensdag, 26 Aug. 
'n Hage, ten 12 ure, aan het hoofdbureau der Maat 

schappij tot Exploitatie vau Staatsspoorwegen: het opruimen 
van dc keermureu der doorgangen van den spoorweg bij dc 
bastions no. 7 cu no. 9 tc Venlo, ten behoeve van den 
Spoorweg van Maastricht naar Helmond. 

Donderdag, 3 Sept. 
'silage, ten 12 ure, aan het ministerie van Binnenl. 

Zaken: het maken van dc gebouwen cn ccuigc audcre wer
ken ten behoeve van den Spoorweg van THcnpcl naar Gro
ningen. 

's Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van biuucnl. 
zaken: dc levering van 3250 ton spoorstaven met eindver
bindingen, en 150 ton hoakbouten tc Dordrecht. 

Afloop van aanbestedingen. 
'• Hage , 30 Juli : het maken van znndfundccriugcn voor 

het hoofdmagazijn in dc centrale wcrkplaatseu tc Zwolle, 
ten behoeve van dc staatsspoorwegen. Daarvoor waren 10 
billctten ingekomen. Dc minste inschrijvers waren dc hee
ren A. W. Leusink cn W. Nijcnes, tc Arnhem , voor ƒ87,000. 
De hoogste inschrijving bedroeg ƒ129,000. 

Leeuwarden , 31 Ju l i : het vernieuwen der buitcnvloed-
deuren in den iniddeukoker der zeesluis dc Nïcuwczijlcu 
ouder Eugwicrum. Het werk is aangenomen door A. J . 
van der Werft* tc Dockum, voor ƒ2875. 

'• Ilertogcnbosch, 31 Ju l i : lo. Het bcgrimlcn en be
straten van deu linker ouderberm der Zunlwillcnisvanrt van 
sluis n°. 11 tc Somercu tot aau dc grensscheiding der pro
vinciën Noord-Brabant cu Limburg, aaugcuomeii door den 
heer L. v. Gaal, tc Geldrop, voor j 14,050. 2o. Het op
ruimen der ondiepten iu het kanaal de Dieze en zijne uit
mondingen iu deze provincie, aangenomen door den heer 
J . F . Stuij, te Empcl, voor ƒ7035 en eindelijk 8a het her
stellen van bet rijsstortcbed iua du Bnanlwijkschcn Over
laat, aangenomen door den beer A. van Dijk, tc Aalburg, 
voor ƒ 1520. 

Arnhem, 31 Juli: het aanlcggcu vau drie kribben op 
deu linkeroever vnu de rivier den Ncdcr-Khijn, tusschen dc 
steenfabriek van Bowles bij Wngeningeu en het Mnncs-
waardsche veer, in do provincie Gelderland. Minste inschrij
ver do heer J . Baars, te Drcumcl, voor ƒ4049. 

'• Hage , 3 Augustus: Het bouwen van cene bergplaats 
bij do militaire bakkerij tc 's Gravenhage Het werk werd 
ingezet op ƒ4000, met vorhoogiug van ƒ 1 0 , cn afgemijnd 
door deu heer W, II. van Zanten, alhier, voor /4440. 

Hage, 3 Augustus: lo. Dc uitvoering van dc vercischto 
verjueuwingcu cn herstellingen van de rijksrivicnverken in 
dc Oude Maas boven l'uttershock, dc Krabben en de Dordt-
sohc K i l , ih.de provincie Zuid-Holland, met bet onderhoud 
daarvan tut en met deu 30stcn Juni 1809; 2o. dc uitvoering 

) van vernieuwingen, herstellingen cn leveringen ten dienste 
van het} rijfcsstoom gein aal tc Stecncnhock , gemeente Har-
dinxvcld, provincie Zuid-Ilollnnd, met al de daarbij behoo
rende wrrktn, benovens het onderhoud daarvan, gedurende 
het tijdvak% aanvangende met dc dagteckcuing der goed
keuring tan de aanbesteding cu eindigende den 30stcu Juni 
187lrt--*Joor perceel 1 waren 14 cu voor perceel 2 12 bil-
Itittcii iiigN^iiitfii. Minste inschrijvers waren voor het eerste 

. lïérCcthox h W K. Bakhuijzcn, to Sliedrccht, voor ƒ9839, 
Mpraqi het-'mecdo de hoer A. W. de Landgraaf, tc Slie
drccht»' voor, ƒÜ0,565, 

Amsterdam, « Augustus: bij dc heden plaats gehad 
hebben dn aanbesteding van het naar de plannen van den 
architect van den Brink tc bouweu Winkelhuis voor dc 
firma Ilnjcnius op den Dom alhier, ziju iugekomen 25 bil
jetten, waarvan het hoogste ƒ 48,324; het werk is toege
kend aau den minste inschrijver J. C. van der Kleij voor 
ƒ 35,987. 

Advertentiën. 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , DE GENIE,TEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE WERKEN. — 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. 

U 

Aan deze Fabriek, bekroond niet eene ZILVEREN 
MEDAILLE op de Tentoonstelling alhier, worden 
vervaardigd alle soorten van Bouwkundige- & 
Tuinornamentenii i T E R R A C O T T A , P O R T -
L A N D S G H E C E M E N T en GIPS . 

Modellen en Teekeningen zijn te bezigtigen bij 
de onderstaando Depothouders. 
Amsterdam, J. J. Rauis. 
Bolsvvard, 1*. l*voir. 
Dordrecht, M. C. Lcbrct 
Gurkum, J. P. dc Leur. 
'sGravcnhngc, P.van dcrllcll. 

L. C. dc Kuk. 

Groningen, 11. 1). Henkers. 
Harlingcu, Gcbr. l'osthunia. 
Leeuwarden, II. Borgrink. 
! .lillen, W. A. van I ,il li. 
Rotterdam, A. Hcnkcnians. 

Orders naar in te zenden teekeningen worden 
tegen billijke prijzen naauwkcurig uitgevoerd. 

A R N H E M , Augustus 1808. 

H . S T O E L L E R , Wzn . 

R I N G - O V E N 
VAN 

FREER. I 0 Ï Ï M A M . 
KONINKLIJK GEOCTROIJEERD. 

Bekroond met den Grooten Prijs. 
Wereldtentoonstelling te Parijs 18G7. 

Uitsluitende Agenten en Constructeurs 

P1ETERSEN & O . 
Vlamingstraat , 's Gravenhage. 

C H A R L E S R E P <fc B I E P A I T . 
WESTERIIAVEN , Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren P lannen en Begrootingen voor do 
Verwarming en Ventileering van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor dc vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in tc zenden. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

I H J t l t K l l l l O F F en Zonen te Biebrich. 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften , waarvan bij den ondergetcekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij do bewerking ook veel goedkooper, 
on is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N DEB POT. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- cn Deurkozijnen, Kapitcclen, 
Consolcn, Vazen, Fonteinen, Grafteekenen, enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- cn Cnlcium-preparatcn tot restauratie van 
vorwcerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Siijpstecnen van 12 x 2 tot 48 x <> Engelsclie 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1867, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransen 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen , enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bcvan &Sturze, 
Uonner-Hiitte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & c°. 

Adres: F O L K E R S & O". Rapenburg. Amsterdam. 

drecht lv%»>0,565. : • " " » « x . » r o i . 

^.Itttfcefceveriiw Arnhem bij D. A. THIEME. — Iloofdcorrcspondentcn L. VAN BAKKENES & C°. te Amsterdam.— Boekdrukkerij 

De Stoomfabriek van Draadnagels, 
Brandspuiten, Pompen en He-

taalwerken, 
VAN 

.1. II. P O T H M A N M , te Arnhem. 

is door Associatie met den Heer II. .1. GER-
R1TZEN en door het onder zijne directie in be
drijf stellen der noodige Macliincriön thans in staat, 
O R N A M E N T E N uit gedreven, geperst, 
gestampt cn getrokken Z i n k , voor Architec
tonische werken, met den mcestcn spoed te kunnen 
leveren. De door hunne veeljarige praktijk bekende 
en hier gevestigde Fabrikanten zullen met ver-
ccnigdc krachten alles aanwenden om, door eene 
solide en prompte bediening, het vertrouwen hun
ner geiichtc begunstigers waardig te blijven cn 
tc vermeerderen. 

Om met de meeste bescheidenheid de Fabriek 
meer algemeen bekend te maken, zijn eenige 
voortbrengselen derzelve op de te Arnhem plaats 
hebbende Tentoonstelling van Nijverheid geëxpo
seerd. — Met vele andere Inzenders vlcijen ook 
zij zich, dat hun doel bereikt worde cn het in-
gczondene.als voortbrengselen der Nationale 
N i j v e r h e i d , dc aandacht van belanghebbenden 
verwekken zal. 

M I D D E L B A A R O N D E R W I J S . 

Bij D. A. THIEME, te Arnhem, zijn verschenen: 

SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE, 
ten dienste van het 

M I D D E L B A A R ONDERWIJS 

en tot zclfonderrigt. 

Vrij bewerkt naar K N A P P . W A G N E R , Wagner's 
Jahrcsbericht en anderen, 

DOOR 

D r . C . H . T H I E B O U T Jr . 
Lecraar aau dc Hoogere Burgerschool tc Aruhcin. 

L E E R B O E K 
D E R 

M I N E R A L O G I E , 
ten gebruiko bij het onderwijs in do Delfstofkunde 

aan dc middelbare scholen, 

DOOR 

E . E . D E H A A N , 
tacraar aau de Hoogere Burgerschool tc Nyincgcu. 
I ' Cursus. Algcmeene Mineralogie. 
2" Cursus. Beschrijvende Mineralogie , 

met meer dan 200 Figuren in den tekst van 
den l " 0 1 1 cursus. 

van G. W. VAN DER WIEL. 

Derde jaargang. N°. 33. 

Jtrnbijil gtregtU) iulcmi Zaterdag bij 
I). A . THIEME te Arnhem. 

I'rij» f" 3 la l l l l ffiifo p.p. /1.03. 

16 Augustus 1863. 

Nel abonneert iir!i mr.tci jurgair, 
Mierleiliei itilfo ƒ *.!0 porgevoi» regel 

ID / -Al* isir icpl <• m \°. 

WEEKSÏAD voor ARCHITECTEN, j^&E]!riEïïBlS,PABRIKlrJTEIJ, AAOEÏERS en 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 V. W . V A N G E N D T JGrz . 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0E8BÜROH, C. J. VAN DOORN, D. GR0THB, J. II. LELIMAN, U. LINSE, S. E. W. R00RDA VAN EYSINGA, II. P. VOGEL 

DE SPOORWEG VAN SAMARANG NAAR DE 
VORSTENLANDEN. 

II. 

Alvorens het overzicht te vervolgen dor arti
kelen in de Locomotief, willen wij cen blik wer
pen op de mededeelingen, die voorkomen in het 
Verslag van commissarissen der Nederlandsch-
Indische spoorwegmaatschappij aan de algcmeene 
vergadering van aandeelhouders, uitgebracht den 
3«™ Juni 1808. 
Op bl. 12 leest men over de EXPLOITATIE liet 

volgende: 
»De aanvankelijke inrichting der exploitatie 

scheen den raad van beheer, zooals hierboven ter 
loops werd aangeduid, te omslachtig cn daardoor 
tc kostbaar. Den heer Groll is het gelukt, in 
overleg met het Comité te Samarang en met den 
lloofd-ingenieur merkbare vereenvoudigingen aan 
tc brengen, die met 1 April (') dezes jaars iu 
werking zijn getreden, eh waardoor dc geraamde 
kosten van exploitatie tot circa /' 3000 's jaars per 
mijl zijn teruggebracht, een cijfer dat nog eenige 
vermindering zal ondergaan, wanneer een grooter 
aantal mijlen dan tot dusver het geval was, voor 
liet verkeer zal zijn opengesteld." 

Dus, met groote inspanning, met groote zui
nigheid , brengt men op Java de exploitatie-kosten 
terug op /'3000 per mijl. Om dc juiste waarde 
van dit cijfer tc vatten, bedenke men dat er 
ilagelijks rijden, hoeveel treinen? Ë É N E , waarde 
lezer, daags, in elke richting, cn Zondags twee. 
Dat maakt in eene maand van 31 dagen met 
5 Zondagen (wij nemen het voordceligste geval) 
•SG treinen in elke richting, dus te zamen 72 trei
nen, kostende dus elk / .*)() over 25 mijlen of f'Z 
per treinmijl. In Nederland is dit ƒ0.80 ü ƒ0.00, 
en de exploitatie-kosten op Java zijn d u s 2 i i 2 l / ï 

maal grooter dan in Nederland. 
Dc verslaggever wijst wel op eenigszins betere 

uitkomsten bij langere lijnen; hij vergeet echter 
te wijzen op slechtere uitkomsten, door het ge
bruik van zware locomotieven op den zijtak mei 
hellingen van 1 op 30. Wanneer, zooals wordt 
beloofd, in October 55 kilometers zullen bereden 
Oorden, is dit alleen met de zware locomotieven 
mogelijk, en daardoor zullen de exploitatie-kusten 
toenemen. Waarom aan de aandeelhouders het 
'«staan van die sterke hellingen niet is medege-
d«eld, blijft een raadsel. 

Verder wordt op bl. 12 en 13 van het Verslag-
gezegd: 

»üc opbrengst van het vervoer over de 25 niij-
'''•<, die thans in exploitatie zijn, bleef, gelijk men 
'Oortien kon, verre beneden de kosten, niet alleen 
omdat deze in den aanvang altijd betrekkelijk 
''oog zijn, maar ook, omdat zich langs dit ge
deelte van den weg geen plaats of station van 
'enige bcteekenis bevindt." 

11-0 ^ ' J vlcicu ons toch, dat deze bezuinigingen zullen 
Wukcu gecu Poisson d'Anti te ZU.II, zooaU vroeger iu de 
wcoiiiottef beweerd is gewordeu. 

Wij hebben in ons vorig artikel beweerd, dat 
die eerste 25 kilometers rfoo)' een der meest be
volkte streken van Java loopen. Na het lezen van 
bovenstaand verslag, begonnen wij te twijfelen, 
cn riepen daarom de inlichting in van iemand. 
die met de omstreken van Samarang goed bekend 
is. Deze wees ons op het «Rapport van den 
heer Stieltjes over verbeterde vervoermiddelen op 
Java; met kanllcekcningen van een officier dei-
genie van het Ned. Oost-Ind. leger. Leidon, firma 
Van den Heuvel en Van Santen, 1804. Daarin 
vonden wij op bl. 9G de volgende opgaven. 

De bevolking der districten, waardoor de 25 
kilometers loopen, is daar als volgt opgegeven : 

Samarang (stad en voorsteden) met 1231 in
woners per vierkante kilometer of 100 bunders. 

Singen Koeion met 2G8 inwoners per vierkante 
kilometer of 100 bunders. 

Singen Lor met 522 inwoners per vierkante 
kilometer of 100 bunders. 

De lijn loopt ongeveer op de grens van die 
twee districten, verder door Singcn-Kidoel met 
104 inwoners per vierkante kilometer of 100 
bunders. 

Ter herinnering diene, dat de bevolking der 
beide provinciën Holland toenmaals was 212. 

Maar de districten en landen, waardoor de lijn 
bij dc verlenging naar Solo, verder loopen zal, 
hebben slechts de volgende oevolking: 

Mangar. . . 79 inwoners per 100 bunders. 
Gagatan . . 00 » » » » 
Soko-Djcnkilon 71 » > » ï 
Madjenang. . 24 » » » » 
De bevolking wordt dus in die richting veel 

minder. Ook in de richting der berglijn wordt 
de bevolking minder dan in de nu geëxploiteerde 
25 kilometers, namelijk : 

ln Salatiga cn de Solosche enclaves 212 per 
100 bunders. 

In Ambarawa met éene Solosche enclave 203 
per 100 bunders. 

Van het locale vervoer is dus uit verlenging 
der lijn geene vermeerdering van opbrengst te 
verwachten; wel zal het goederenvervoer, door 
vervoer dei' producten uit de bergstreek toene
men. Maar die toeneming zal niet voldoende ziju , 
om van den spoorweg eene goede lijn te maken. 
Dc verslaggever zou de zaak juister hebben uit
gedrukt indien hij gezegd had: 

Ofschoon dc thans i n e x p l o i t a t i e 
zijnde 2 5 k i l o m e t e r s cen der meest be
v o l k t e dce len van Java doorsni jden, 
ge legen bij dc tweede s tad van het 
e i l a n d cn waar geen voet b r e e d t e 
g ronds onbewoond i s , bIij ft toch de 
opbrengs t van liet pe r sonenvervoer 
hoogs t o n b e d u i d e n d . D i t doet slechte 
v e r w a c h t i n g e n koes teren voor het lo
cale v e r v o e r , dat nog minde r zal wor
den op de v e r l e n g i n g e n dezer l i j n , 
voo ra l op dc v e r l e n g i n g iu de r i c h t i n g 
van Solo. Het is te hopen, dat het pro

duct der goede ren u i t het S o l o s c h e , 
het D j o e j o s c h e en de bergs t reek dezen 
toes tand in zooverre zal v e r b e t e r e n , 
dat a l thans de e x p l o i t a t i e k o s t e n wor
den go edgem aa kt. Wij d u r v e n ons ech
ter v o o r a l s n o g n ie t met zulk eene gun
s t ige u i tkoms t v le i en . 

Wat nu in het verslag gezegd is op bl. 12 
en 13, geeft een verkeerden indruk aan hem, 
die niet met de zaken bekend is. 

Nu ten slotte nog een enkel woord over de 
tarieven, iu verband met de opbrengst. 

In het Verslag is het aantal reizigers per maand 
als volgt aangegeven: 

1807. 
Augustus 
September 

I'M. 

113 

2. kl. 

420 

3'kJ. 

1519 

Totaal 
getal 

rcitigers. 
2052 

OntTaiigit. 

1401.11 
1807. 

Augustus 
September 71 585 3000 3722 1907.40 
October 20 435 2835 3290 2703.20* 
November 112 203 2987 33G2 1084.291 

December 58 279 3404 3741 1081.32 
1808. 

Januari 34 145 3102 3281 1347.21 
Februari 02 305 3880 4337 1785.30 
Maart 48 375 4052 4475 1859.30 

Totaal 524 2897 24845 28200 13429.35 
Ieder reiziger heeft dus gemiddeld opgebracht 

U.47-''. Aannemende, dat ieder reiziger gemiddeld 
10 a 12 kilometers heeft afgelegd, dan blijkt 
daaruit, dat de gemiddelde opbrengst per reiziger 
en per kilometer 4% a 4 centen is. In Neder
land is dit cijfer 3 a 3'/, cent. Het tarief op 
Java schijnt dus hoogcr dan dat in Nederland, 
en de opbrengst per dag-kilometer, vroeger door 
ons op f 2.85 berekend (na aftrek van het eigen 
vervoer voor de spoorwegmaatschappij), zal dus 
(tot Nederlandsch tarief herleid) nog geene f 2 
halen. 

De exploitatie-kosten echter, ad ƒ3000 per ki
lometer, zijn circa ƒ10 per dag, of meer dan 
het dubbel van die in Nederland onder gelijke 
omstandigheden. 

Zou zulk een spoorweg wel levensvatbaarheid 
bezitten/ 

(Wordt vervolgd). 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— De Mcssager Franco-Americain maakt ge
wag van de snelheid, waarmede de spoorweg van 
den Stillen Oceaan wordt voortgezet. De beide 
maatschappijen, aan welke dit werk is opgedragen, 
wedijveren met elkander in spoed. Zooals be
kend is, hebben beiden een tak van den weg 
op zich genomen. 

De Union Pacific Railroad Company heeft den 
weg van het oosten naar het westen; zij is thans 
genaderd tot op 080 mijlen van Omaha aan de 
Missouri. De Central Pacific Railroad Company 
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werkt van het westen naar het oaston. Haar 
weg begint tc Sacramento in Californië. Zij 
heeft de Sierra Nevada gepasseerd en richt zich 
nu mot groote snelheid naar het Zoutmeer, waar 
zij san de Union-PaciAc zich zal aansluiten. 

Men raamt den tijd voor dc geheele lengte 
van den spoorweg noodig, op een jaar en alles 
doet vermoeden, dat den ï'1™ September 1869 de 
reiziger, die des maandags Omaha verlaat, over 
het Rotsgoborgte langs het Zoutmeer over de 
Humboldt borgen en de Sierra Nevada, in min
der dan eene week tijds San Francisco zal be
reiken cn daar reeds des zondags zal kunnen 
dinecren. 

Do grootste mocieljjkhcden voor do Amorikaan-
sche ingenieurs leverde de overtocht op over de 
Sicrra-Novada. De weg moest 7000 voet boven 
de oppervlakte der zee loopen en dwars door dc 
eeuwige sneeuwvelden, die de kruin der Sierra 
bedekken. Die moeielijkheden zijn overwonnen. 
De treinen loopen thans over het gebergte en 
de spoorweg verbindt de Staten Californië cn 
Nevada. 

— De transatlantische telegraafkabel, die door 
de maatschappij Èrlanger-Reuter zal gelegd wor
den, gaat van Brest naar het Frnnsche eiland 
Pierrc-Miquclon, (station van ïranscho schepen 
die o]) den walvischvangst gaan) van daar naar 
de kust van Nicuw-BrunsWijk , dan door dc Noord-
Araerikaansche staten Maine, Now-djampshirc, 
Massachusots en Connecticut naar New-York. Den 
Istcu September 1809 mdcl de kabel gelegd zijn. 

— De Nederlandsche konsul-generaal ad inte
rim te Alexandrië, de heer Anslijn, heeft in dato 
16 Juli j l . een verslag van zijne bevinding nopens 
den staat der werken van het Suez-kanaal naar 
Suez gezonden. Dit verslag is opgenomen in dc 
Staats-Courant van 4 dezer. Daarin komen om
standige mededeelingen voor nopens den stand 
dier werken op verschillende punten. De alge
meene indruk, welken het onderzoek op den ver
slaggever hoeft gemaakt, laat zich opmaken uit 
het volgende algemeen overzicht dor zaak, waar
mede hij zijn rapport besluit. 

»Hoe nauwkeuriger men die reuzenwerken ga
deslaat en onderzoekt, hoe meer men tot de 
overtuiging komt, dat de Suez-inaatschappij en 
hare aannemers wel is waar met zeer groote 
moeielijkheden hebben tc kampen gehad, maar 
die thaife geheel overwonnen hebben, hetgeen 
vooral moet toegeschreven worden aan dc opge
dane ondervinding, aan dc aangewende stoom
kracht en aan de gemakkelijkheid in het verkrij
gen van werklieden. Men schat dc arbeiders langs 
dc geheele kanaallijn op ongeveer 15,000 man. 
Het stoomvermogen bij den arbeid aangewend, 
wordt op 17,708 paardekracht berekend, maan
delijks verbruikende 12,219 ton steenkolen. 

»Tot basis nemende de aangegeven cijfers op 
den 15 Mei, vindt men dat dc maatschappij 
bij den aanvang der werken had uit tc gra
ven kub. el 74,112,130 
cn dat op gezegd tijdstip was 
uitgegraven » » 41,406,452 
zoodat nog bicven uit te graven » » 32,705,678 

»Hct cjjfer der ondernemers aannemende van 
eene uitgrnving van 2,000,000 kub. cl per maand, 
koint men tot het resultaat, door dc kotnpagnic 
vastgesteld, dat het kanaal in 16 maanden kan 
gereed zijn, te rekenen van 15 Mei. 

»Wanneer men met opmerkzaamheid en zonder 
vooroordeel van welken aard ook, de werken der 
Suez-Maatschappij heeft bezocht; wanneer men 
op de veel vermogende middelen let, waarover 
zij beschikt, moet men aannemen, dal die bere
kening niet overdreven schijnt. 

«Transit. — Dc koinpngnie heeft een dienst 
opgericht voor reizigers cn koopwaren tusschen 
Suez en Port Snïd. Van laatstgezegde plaats tot 
Ismaïlia geschiedt dit vervoer door het zeekanaal 
niet stoombootcn in 8 uren. Vandaar naar Suez 
over liet zoctwaterknnaal, worden de reizigers 
vervoerd in dnhabies (schuiten) door muilezels 
getrokken. Dc koopwaren worden in lichters ge
laden, die over het zoetwatcrkannal getrokken 
worden door eene stoomboot, wolko zich verhaalt 
op een ijzeren ketting, gezonken op den bodem 
van het zoctwatcrkanaal. 

«Dit systeem beantwoordt goed aan het voor
gestelde doel. Hot transit, hoe gebrekkig hot 
nog zijn moge, neemt steeds toe. In dc eerste 
zes maanden van 1868 beliep dc opbrengst 
1,152,175 franken, tegen 517,903.94 in de eerste 
zes maanden van 1807." 

— Voor de op den 15J"' Juli j . 1. te Casscl 
uitgeschreven prijsvraag van ccn ontwerp voor 
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een Museum waren 7 plannen ingezonden cn in 
het lokaal der verconiging voor beeldende kun
sten geëxposeerd. Tot dc inecst doordachte on 
goed uitgevoerde ontwerpen, behooren het ont
werp van Lieblein tc Frankfort a. M . , dat zich 
door cenc goede plaatsing der expositiezaal cn 
door ccn wnardigen gevel in klassieken stijl on
derscheidt. Het ontwerp van RilTard te Keuion, 
in prachtigen reiiaissanco-stiji ontworpen, dat bij
zonder door eene smaakvolle inwendige decoratie 
uitmunt; het ontwerp van A. Scbolz te Berlijn, 
waarvan de gevel in eonvoudigeu renaissanco-stijl 
ontworpen is on dat door cenc gedeeltelijke be
bouwing van het terrein een weldoordacht plan 
mag genoemd worden cn zich daarom bijzonder 
aanbeveelt; hot ontwerp vnn Zalm in gothischen 
stijl met ccn plan, dat bijzonder door eenvoud en 
doelmatigheid in aanmerking kwam. 

Na het verstrijken van den termijn, werd zon
der kennisgeving van deelneming, dercommissie 
ccn project ingezonden van Lönhold te Bocken-
heim liij Frankfort a. M. Hot ontwerp is grootsch 
ontworpen, doch gaat dc gegevene oppervlakte 
tc buiten en overschrijdt do bouwsom. De ver
schillende aanzoeken, om verlenging van den termijn 
van drie architecten uit Parijs, zijn niet in aan
merking genomen. De uitgeloofde prijs is met 
algemcene stemmen toegewezen aan hot ontwerp 
van den heer A. Scholz tc Berlijn, omdat dit ont
werp het meest aan liet programma voldoet, ter
wijl dc overigen meer dun het dubbel der voor
banden middelen zouden vercisehon ori door hunne 
groote oppervlakte ongeschikt voor uitvoering zijn 
bevonden. 

Het is der commissie gebleken, dat het doel
matigste zal zijn, op het door Zindcl vroeger ont
worpen plan terug te komen, maar dal zij levens 
aan den wénsen van verschillende kunstenaars 
zal gehoor geven cn het ontwerp meer zal ver
fraaien. 

— "liet prachtig ingerichte Scliultcishuis tc 
Postdam is den 28s-cn Juli bijna geheel afgebrand. 

— Dc kapel to St. Bartbolomcus aan hot Ko-
ningsmeer, een gedonktccken dor bouwkunst van 
ouderen tijd, was de laatste jaren zeer bouwval
lig geworden cn zou, wegens gebrek aan de be
noodigde gelden tot restauratie , worden afgebro
ken. Daar alsdan con verlies zou geleden wor
den van een bouwwerk, dat in historische cn 
acsthctischc zin zou tc betreuren zijn , heeft dc 
koning van Beieren deze restauratie uit zijn eigen 
fonds betaald, Dit werk is in de vorige maand 
geëindigd cn dc kapel is den 25s-on Juli plechtig 
ingewijd. 

— De Bolieemscli-Silczische aansluitingsbaan 
Schwadowitz-Koningshain is den 1 aten Augustus 
voor het publick open gesteld. 

— De Pruisische regcering heeft concessie 
verleend voor ccn spoorweg van Kottbus naai' 
Grossenham, Hot kapitaal der gevormde maat
schappij zal bedragen 1.800.000 Thlr. 

— Den O'bn dezer heeft in dc mijn Saintc 
Henrietta te Jemmapes, waarin drie honderd 
mijnwerkers arbeidden, eene ontploffing plaats 
gehad; den volgenden dag zijn 47 lijken uit de 
mijn opgehaald, terwijl bovendien van vier zwaar 
gekwetste werklieden nog twee bezweken zijn. 
Al de overigen hebben geen letsel bekomen. 

— Te Spa werden in 1860, onder leiding van 
den architect Suijs, de werken uitgevoerd tot af
sluiting van dc nieuwe badinrichting. Het daar
van opgemaakte bestek gaf, ten gerieve der aan
nemers , do verschillende hoeveelheden materialen 
aan, zonder gehoudonheid voor den besteder. 

Nadat liet werk een weinig onder do begroo
ting was aangenomen, bleek spoedig dat alle 
hoeveelheden foutief waren en bijna allen bot 
drievoud bedroegen vim de werkelijk benoodigde 
materialen, waardoor dc aannemer ccn zéér goed 
on de stad Spa eon zéér duur werk bad bekomen. 

Nadat eenige ingezetenen van Spa to vergeefs 
bij den gemeenteraad op een nauwkeurig onder
zoek in deze zaak hadden aangedrongen, hebben 
zij zich tot dc Regcering gewend, met hot gevolg, 
dat een staatsbeambte het werk in loco heeft op
genomen en in last had daarvan een rapport in 
tc dienen, doch dit rapport, hoewel gereed, is, 
naar inon zegt, aan het Ministerie zoek geraakt. 

Do gemeenteraad kon zich nu niet langer bui
ten de znak houden cn hield in de vorige maand 
cenc zitting, waarin besloten werd, om den heer 
Suijs ccn uitstel van zes dagen to geven, om 
zijne verantwoording gereed tc hebben , doch niet
tegenstaande dit uitstel reeds s«inds lang is ver
streken, is er nog niets van die verantwoording 
vernomen. 

Het weekblad van Spa heeft zich nu dozo zaak 
aangetrokken cn bij haar nummer van 9 dezer 
gaf zij de geheele begrooting van kosten weder 
alsmede de berekening van dc werkelijke kosten' 
terwijl zij zich voorstelt zulks geregeld uit te geven' 
daar de zaak anders misschien zou inslapen. 

— De trein van Brussel naar Ostonde, die 
maandag 1.1. hot koninklijk gezin vervoerde, j s 

aan een groot gevaar ontsnapt. Ten gevolge der 
receptiën, welke den koning op verschillende 
stations wachtten, was dc dienst in de war geraakt: 
onder anderen was op dc hoogte van Commutes 
een excentriek zoodanig gesteld, dat de geheele 
trein in het station zou zijn tc recht gekomen. 
Gelukkig word het gevaar nog bijtijds ontdekt 
door een baanwachter. De trein, die in vliegen
de vaart voortsnelde, was gcon vijf ellen meer van 
dn schijf verwijderd, toen deze maar juist in de 
goede richting gestold was. Ëonc seconde later 
ware hij verbrijzeld op hot stationsgebouw. 

B I N N E N L A N D . 

•s-Gravenhage. Bij beschikking van 30 Juli 
1808, is door den minister van binnenl. zaken 
aan H. Gelling te Antwerpen, tot wederopzeg
ging, vergunning verleend voor een stoomslcep-
dienst op de Zecuwsche stroomen cn de binnen-
wateren tot Rotterdam. 

— Bij den aanlog van Staatsspoorwegen zijn 
door den Minister van Binnenl. Zaken benoemd i 

tot houw- en werktuigkundige 3d« k l : Thcodor 
Stang; 

cn bevorderd: 
lot sectie-ingenieur: dc adjunct-ingenieur B.A. A. 

Deenik; 
tot opzichter 1* klasse: de opz. 2J< klasse 

II. Nierstrasz en J. A. Jurriaansc; 
lot opzichter 2 J ' klasse: dc opz. 3J' klasse 

A. R. E. Goedhart, J. van den Brec en II. J. 
Gecrts; 

tot opzichter 3'u' klasse: dc opz. 4 J ' klasse 
J. W. M. Iluijgcns, W. II. vin don Sande, 
F. Hoogenstraaten cn C. W. 1). Broman; 

tot opzichter klasse: de opz. klasse 
.1. F. II. Terhorst, .1. A. II. Crollaer, II. Pab-
bruwe cn dc schrijver C. G. Hiel; 

tot opzichter §*• klasse: de schrijvers 
W. N . K. A. Gastelaars cn L. W. Boin. 

— Men vernoemt dat de heer W. C. A. Staring, 
referendaris aan hot ministerie van Binnenlaml-
sche Zaken voor dc afdeelingen Telegrnphie en Nij
verheid , zal benoemd worden tot Directeur-Gene
raal van dc Tclegraphie, terwijl dc nieuw benoemde 
referendaris, J. H. A. Knijper aan het hoofd zou 
komen van de afdeeling Nijverheid. 

— Burg. cn Weth. hebben op hot schrijven 
van de Vcrccniging van onderzoek naar de mid
delen ter verbetering van den gezondheidstoestand 
in deze gemeente, met betrekking tot het bui
tenwater, gemeend te moeten voorstellen, om 
aan dc Vcreeniging, onder dankbetuiging voor 
bare belangstelling aan te bieden eene som van 
f 500 voor ieder van twee welputten op den 
Zwarténweg en dc Ammunitiehavcn aldaar, die, 
door hare zorg gemaakt, na zes maanden goed 
drinkwater in voldoende hoeveelheid opleveren. 
BIJ dit voorstel is de mcdedecling gevoegd, dat, 
bij het opmaken dor genicentc-begrooting voor 
1809, zal worden nagegaan, op welke plaatsen 
daarenboven nog openbare pompen gestold zou
den moeten worden. 

— Overeenkomstig het advies der commissie, 
benoemd in de gemeenteraadszitting van 9 Juli 
1807 , ten einde tc onderzoeken of, en zoo ja, 
op welke wijze do in deze gemeente bestaande 
riolen kunnen worden uitgebreid cn gebracht in 
docltrcll'cnden toestand, en na al hetgeen sinds ge-
ruimen tijd en van verschillende zijden tot ver
betering van ons riool-stelsel is voorgesteld, 
mecnen Burg. en Weth. desniettemin den Raad 
in overweging tc moeten geven, om — als ccn 
eerste, maar noodwendige stap, ten einde in dit 
opzicht tot zekerheid te komen — overeenkomstig 
het advies der commissie, tot cenc proef me' 
Liernurs stelsel lo besluiten. Het is toch, naar 
hunne overtuiging bij al do bestaande onzeker
heid, in de allereerste plaats noodig zich proefonder
vindelijk tc vergewissen van het al of niet doel
treffende cn uitvoorbarc van dit stolsel en vnu 
het bedrag dor kosten, welke zijne toepassing 
zou vercisehon. 

— Op 1". Juli 1808 waren bij den aanleg dor 
staatsspoorwegen in dienst 2 hoofd-ingenieurs, 
7 eerstaanwezende ingenieurs, 15 sectie-ingenieurs, 
4 bouw- cn werktuigkundigen 2de klasse, ii 

adjunct-ingenieurs, 6 bouw- en werktuigkundi
gen 3de k l . , 10 hoofdopzichters, 19 opzichters 1ste 
ld., 29 2de k l . , 39 3de k l . , 11 4de kl. en 4 
5de kl. en 9 schrijvers, tc zamen 172. Van de 
Noordei'-lijncn zijn thans in exploitatie 372,042 
ellen, cn vim dn Zuidcr-lijnon 214,215, tezamen 
586,857. Van 2 Januari tot 4 Juni beeft de totale 
som der aanbestedingen bedragen f5,095,049.50. 

Arnhem. Dc commissie voor dc tentoonstel
ling van Nijverheid en Kunst heeft, vooral met 
het oog op hen, die dos Zondags onze stad be
zoeken, de opening van dc tentoonstelling voortaan 
des zondags op negen ure gesteld ; deze wijzi
ging, die II. zondag voor de eerste maal word 
toegepast, heeft toen zeer gunstig gewerkt op 
het aanbal bezoekers. 

Zwolle . De afdeeling Zwolle van dc vcreeni
ging ter bevordering van fabrijk- cn handwerks-
nijverheid in Nederland, hield den M*K dezer 
eene vergadering met bare leden , ton einde over 
do punten van beschrijving voor do algemeene 
vergadering, den 31stcn dezer te Dordrecht tc hou
den, van gedachten tc wisselen cn hel mandaat 
van den afgevaardigde vast tc stellen. 

Voorts werd in die bijeenkomst tevens de uf-
gevaardigdo benoemd, cn daartoe aangewezen de 
beer dr. AH Cohen, inspecteur van do genees
kundige dienst in Ovcrijsel en Drenthe, die ter 
vergadering aanwezig die benoeming welwillend 
op zich nam. 

Leeuwarden, -14 Aug. De Raad van toezicht 
op de spoorwegen heelt heden eene opneming ge
daan van de sectic llecrenvcen—Leeuwarden; dit 
gedeelte spoorbaan zal bepaald met 1" September 
voor het publiek worden geopend. 

Delft. Niettegenstaande alle aangewende po
gingen, is het den concessionarissen voor de 
duinwaterleiding naar 's-Gravonhage, Delft en 
Leiden niet mogen gelukken het vereischtc ka
pitaal bijeen te krijgen ter uitvoering van het 
werk. Wij vernemen, dat zij zich thans tot het 
gemeentebestuur van 's-Gravciibage hebben ge
wend , tot het bekomen cener rente-garantie van 
4 pCt. over een kapitaal van f 1,400,000. Zijn 
wij goed ingelicht, dan zouden burgemees
ter cn wethouders der residentie zeer tegen dit 
plan gestemd zijn en den gemeenteraad willen 
voorstellen dc concessie in tc trekken, cn zoo 
mogelijk de duinwaterleiding voor rekening der 
gemeente te maken. 

Zaandam. De raad dezer gemeente heeft onlangs 
besloten: l"aan den gemeente-architect,den heer 
L. J. Immink cenc som van ƒ 2000 toe te kennen 
voor zijne vele bemoeiingen bij den aanleg van 
een rijweg naar het station van den staatsspoor
weg en 2" eene lecning te sluiten van f 50.000 
ton behoove van dezen nieuw aan te leggen rijweg. 

Bergen-op-Zoom. In de vergadering van 
de raad dezer gemeente van 8 dezer, is uit het 
vroeger medegedeelde drietal, benoemd tot ge
meente-architect, tevens leeraar in het rechtlijnig 
teekenen, dc heer D. J. Oosthoek, bouwkundige 
te Arnhem. 

I N G E Z O N D E N . 

Amsterdam, 12 Augustus 1868. 

Mijnheer de liedacteur I 

Onze goede Hollandsche laai heeft hare eigen
aardige spreekwijzen, die dikwijls de spijker OJI den 
kop slaan cu daaronder komt mij telkens in dc 
gedachte, «dichet dichtst bij het vuur zit, warmt 
zich het bost." 

Denk nu niet, dat ik in dit warme jaargetijde 
aan ccn kachel denk en hoezeer ik het gezelschap 
om een vricndelijkcn haard OJI prijs stel, zij 
het verre van mij daaraan in deze dagen te den
ken, 't Is daarom dat ik bet spreekwoord slechts 
in zijne figuurlijke boteekenis aanhaal, om oen en 
ander mede tc deden, dat ik nergens beter dan 
i n : »dc Opmerker" weet te plaatsen, daar ik 
mij overtuigd houd dat elke opmerking, al mocht 
zij dan ook enkele personen kwetsen, daarin op
genomen wordt, als zij don stempel van waarheid 
draagt cn waarbij de personen , die zich belccdigd 
of geraakt gevoelen, liet nan zich zelf tc wyton 
hebben, dat zij ten toon worden gesteld. 

Weet dan, ik ben ambtenaar cn mot velen is 
bet ook mij verboden om, behalve mijn tractcment, 
op andere wijzo te voorzien in de levensbehoeften, 
die met den dag duurder worden, 't Is mij nooit 
in hot hoofd gekomen over deze bepaling te kla
gen, daar ik mof mijn vrijen wil het ambtenaars-
schuitje ben ingestapt, inaar die lust tot laaien-
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teren is in den laatsten ; tijd ontstaan, nu ik dui
delijk bemerk dat deze bepaling voor hoogere 
ambtenaren cone doode lotter is. Ik bedoel niet 
voor allen , maar speciaal voor hen, die meer be
kend zijn mot hot personeel der administratieve 
hierarchic en door haar toedoen verlof bekomen 
hunne vrij hooge bezoldiging te vermeerderen. 

Om onder velen een voorbeeld te noemen, haal 
ik liet corps van den Waterstaat aan, waarbij èn 
ingenieurs èn opzichters schraal bezoldigd wor
den en waarbij, althans den laatsten, zelden of 
ooit wordt toegestaan eenig extra'gold tc verdie
nen. Wij willen het goede of kwade van dezen 
maatregel niet hespreken, maar verlangen gelijk
heid voor allo rangen cn wat zien wij dan ? De 
man, die mot den titel van hoofdinspecteur aan 
het hoofd staat, geniet behalve zijn tractcment 
cenc allerliefste bezoldiging voor eene, mij met 
name onbekende, betrekking bij de maatschappij 
tot doorgraving van de landengte van Suez, Enfin, 
dat is eene buitenlandsche onderneming, hoor 
ik ii zeggen, maar mijn waarde, hij trekt ook 
geld van dc Aiusterdamsche-knnaalmaatsclmppij, 
naar ik meen als Commissaris der Regcering en 
de heer Referendaris van dc afdeeling Waterstaat 
treilen wij daarbij uls collega aan. Naar ons 
bescheiden oordeel, geeft dit geen pas en gaat de 
onafhankelijkheid vun een hoofdambtenaar van 
den Staat verloren, als hij bezoldigd wordt door 
ondernemingen, die van staatswege moeten wor
den gecontroleerd. 

liij de Staatsspoorwegen is hetzelfde verschijn
sel waar tc nemen in de persoon vau den hoofd
ingenieur Waldorp, die ingenieur-adviseur van 
dc ;Nedcrlandschc-Uhijnspooiwoguiaatsch:ippy is 
en onder ccn of andoren titel ook tractcment van 
dc Ainstcrdainsclic-Kunualmaalschappij geniet, ter
wijl zijn onderhebbend personeel zich met het 
door den Staat toegekende tractcment moet ver
genoegen. 

Wij laten dc qunestie daar, of de boven aange
duide personen dc rechte voor de aan hen toe
vertrouwde betrekkingen zijn en hellen zelfs tot 
de gedachte ovor, dat deze weinig of geen werk 
vorderen, maar wij vragen in gemoede »is dat 
consequentie?" wij antwoorden volmondig neen 
en achtten bot onze plicht zulke feiten aan het 
licht tc brengen, opdat ieder zicli kunne af
vragen of het pas geeft dat de chef van het korps 
van den Waterstaat en de referendaris dier af
deeling bezoldigd worden door eene onderneming, 
die door den Staat moet worden gecontroleerd. 

En hiermede voor ditmaal basta. 
A. G. 

Elec t r i sch veiligheidsslot. Te Parijs is 
door twee jonge werktuigkundigen Duvé cn Le-
maire, cenc nieuwe uitvinding van ccn veiligheids
slot gedaan. Dc eigenaar kan het slot openen 
zonder dat eenige schellen, die in eene verwij
derde kamer in het huis hangen, zich doen hoo
ren ; inaar wanneer men er een valschc sleutel, 
looper of dergelijk werktuig insteekt, beginnen de 
schellen tc werken, zoolang dc valschc sleutel in 
bet slot steekt. Dit werd verkregen dooi eenige 
tuimelaars aan te brengen, zoodanig, dat wan
neer zij door cenc veer opgelicht werden, een 
galvanische stroom ontstond. Wanneer dc goede 
sleutel dc tuimelaars gelijktijdig oplicht, wordt de 
veer niet opgelicht en het alarmsignaal blijft 
achterwege. Worden er daarentegen één, twee 
of drie opgelicht, dan geeft dc veer het alarm
signaal. In het geval, dat de dief het slot mocht 
kennen, en het met een zijner werktuigen 
zou willen doeu springen, begint het alarm, zoo-
dra hij moeite doet, om de schotel naar binnen 
te wringen. 

Men kan deze sloten aan alle deuren zonder 
uitzondering aanbrengen. De clcctrischc stroom 
wordt verkregen door twee elementen van Lc-
clnnché, die het groote gemak hebben, dat men 
or in een paar maanden niet naar behoeft om tc 
zien, en dan is een weinig water voldoende, om 
te voorzien in hetgeen dc batterijen door verdam
ping vorloreii. 

De goede sleutel is geïsoleerd, zoodat, wanneer 
hij in het slot gestoken wordt, er geen oplichten 
der voer en dus geen alarm ontstaat. Nu zou 
een dief wel eeuige geïsoleerde sleutels kunnen 
hebben, waarvan hij cr ccn voorzichtig in hel slot 
steekt, maar zoodra hij beproeft, het slot om te 
draaien, begint het alarm, omdat de isolatie niet 
gelijk is aan die van den goeden sleutel, waar

door hem tevens de gelegenheid benomen wordt, 
meerdere sleutels te beproeven. 

Tramways voor de straten v a n L i v e r 
pool. Het ontwerp om tramways door Liver
pool's straten tc leggen, om dc omnibusdienst 
tc vervangen, is onlangs goedgekeurd. De con
cessie geeft der maatschappij het recht, om hare 
tramways van het Noorden naar het Zuiden vau 
Liverpool te leggen, gaande door nauwe cn druk 
bezochte straten, mot eone verbinding in hot mid
den der stad, waardoor dc rijtuigen in staat ge
steld worden, hiermede dc beurs te bereiken. Do 
nu goedgekeurde concessie is dc derde van dien 
aard, die werd ingediend. De beide eerste wor
den door de omnibuseigenaars afgestemd, welke 
eigenaars door de London- en North-Western-spoor
weg geholpen werden, die voor dit oogmerk dc 
fondsen der aandeelhouders gebruikten, om het 
inwendig verkeer van Liverpool te belemmeren. 
Het is te hopen, dnt de maatschappij gcon tijd 
zal verliezen, om haar plan ten uitvoer te leggen, 
omdat werken van dien aard, en vooral in Liver
pool, met zijne drukke straten, tegenwoordig veel 
tijd noodig hebben om tot stand tc komen. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 
Maandag, 13 Aug. 

'M llage, ten H , r . ure, aau het nruviucinal bestuur: 
de uitvocriug vau ccuigu werken tot verbetering vau het 
vaarwater der rivier de Lek, iu de gemeente ïfagestciu, l>ro-
viucic Zuidholland, cu Tuil cn 't Waal, proviucic Utrecht 
iu de raailijucu uo. LXXIX, cn LXXX, 

'Milage, ten t l 1 ; ' , ure, aau het provinciaal bestuur: dc 
uitvoering vnn dc vereischlo veruicuwiugen cu herstellingen 
aau dc Kijks rivicrwerken iu bet gedeelte der rivier do l.ek, 
behoorende tot dc proviucic 2uidiiollnud, benevens iu liet 
noordelijk gedeelte vnu de rivier de Noord, iu dezelfde pro
viucic, met het onderhoud dier werkcu tot cu met deu 
:10steu Juui 1869, iu twee perceeleu. 

'ft Hage, teu l i 1 / , ure, nau bet provinciaal bestuur: liet 
uitdiepen eu verbrecuen vnu een gedeelte der rivier den Hol-
laudsclicn IJsscl, even boveu deu Lckkcikcrkschcu boczem-
mond tc Ouderkerk ann den IJsscl. 

Ilaarlciii . teu - ' / ; ure, iu het Stntiousgeboirw: liet ver
bouwen vau twee perceelen, op de Vnrkcusmarkt tc Haar
lem, benevens fundeeren cu opstellen vnn ecu ijzcreu weeg
toestel, op het Stationstxrrcin nldonr. 

Den Mor i i , teu 3 ure, in dc herberg vnu Boss: het 
nfbrekeu van dc oude Kosterij c. n . , lc Hoogcmccdcn (den 
Hom) cu het bouwcu vnn ceuc uieuwc school cu ondcrwij
zerswouiiig aldaar. 

Wljclien, ten A ure, teu huize vau II. Hcudriks: het 
bouwen vnn ecu huis. 

Woensdag, 10 Aug. 
Hcundcii , teu 11 ure, iu bet logement 't Wapeu van 

Amsterdam: het bouwcu vau ceuc brug over de gracht 
en ceuc wachtcrswoliing iu het verdedigingswerk tegenover 
de llcruschc Hoeven. 

Leeuwarden, ten 1 1 7 . ure, ter gcmccutchuizc: het 
doen vau verfwerken ann twooK gebouwen, ecu torcu, ncht 
beweegbare bruggen, vijftien vnstc bruggen, negentien stee-
tien bogen of pypcu, dc pouip met tocuehoorcu cn brug bij 
deu vijver, zeveu waterplaatsen, benevens lcuuiugcu, 
palcu cn sluitboonicu. 

Arnhem, ten 12 nrc, teu raadhuize: lo. het verrichten 
van eenige herstelliugeu van metsel-, vcrw- eu uitwerken 
aan gemeentelijke gebouwen en bruggen; 2o. het vergrooteu 
vnu deu paardenstal op de mcstbcrcidingplaals. 

Aduard, teu 3 ure, in liet gcmccntcnnis: het aauleggcu 
vau grindwegen: lo. vau den ltijks Straatweg bij Laugcwecr 
over den Horn naar de greuzcu van dcgeuiccute Leek, met 
ecu zijtak laugs de Weer unar dc zuidweudiüg, ter leugtc 
van 51C5 c l , cu 2o. van dc Kcrktil bij deu Iloru tot nau 
de begraafplaats te Lageniccdeu, Ier lengte van 880 cl. 

iiurredijI., len 5 ure , bij F. v. u. Wnl: de slatting 
vau dc zoogenaamde Kruisvanrt ouder Lijipcuhuizcu, ter 
lengte vnu ciren 2282 ellen. 

Donderdag, 20 Aug. 
't> Hage, teu 12 ure, aau het ministerie van 'uiuucul. 

zakcu: het leggen vnu twee leidende Kribben en het hcr-
stcllon van drie strekschc Kribben nullij de spoorwegbrug 
tc Kuilenburg. 

Haarlem, teu 2'/.. ure, aau hel provinciaal bestuur: 
het verrichten van eenige werkzaamheden nnu de rijks-zee* 
weeriugcu op het eilnud Wicriugcu. 

Haarlem , teu 2V2 ure, ann het provinciaal bestuur: 
het verrichten vau ccnigc wcrkzaninhcdcn aau dc rijks zeewee-
riugcu op het eiland Marken. 

Haarlem , ten 21/, ure, aau bet proviticiual bestuur: liet 
verdienen vnu ccnigc gedeelten van het Noord-Ilollnudsch 
kanaal, iu 2 perceelen. 

Vrijdag, 21 Aug. 
Utrecht, door dc Directie der Ncd. lthüusp..iMaatsch.; 

de aanleg vnu. deu spoorweg vau Gouda uaar 's-Gravculiagc 
met z'ijne kuustwerken cu gedeeltelijke levering van hallust 
cu gebonweu. 

'» UoHCh , teu lO 1 / , ure, aau het provinciaal bestuur: her-
besteding van het doen van buitengewone leveringen cu 
herstelliugeu aau dc Schipbrug over de Maas bij Hcdel. 

Zaterdag, 22 Aug. 
Zaandam. 12 ure, iu liet Stadhuis: het bouwen vau 

eene vaste brug iu den stnüouswcg, over de nieuwe vaart, 
lc Znniulam. 

l i rei h l . ten 2 ure, nnu het pruviuuiunl bestuur: het 
leggen van twee Zoincrkadcu, bet graven vau een gedeelte 
kanaal op den Uiterwaard j genaamd de Koodvoct, het aau
leggcu vau twee Kribbeu cu het gedeeltelijk oprtliuieu vnu 
do Stntcukrib, cu bet plaatsen vau Grenspalen , alles aau 
deu regter Nedcr-lthrjuoevcr, ouder dc gemeente Wijk hij 
Duurstede 
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KoUerdam t teu Sure , in de gyinnnstickscbool: het 

bouwen ccacr gymiiastiekscliool met ondcrwijzerswouiug. 
Zuldhorit, nau liet gciiicciitcliuis: het nunleggcn vuu 

eeu griudweg op den Nuordhnuerwcg cn up deu Bnmiabuis-
terweg nnnr dc grens der gemeente öldebove, nlsmcdc vnu 
ecu grindweg op den Ga-weg naar den puimveg bij bet 
Hoendicn, ondcr Noordborn, tc zameu 815.) el. 

Haniidng , 24 Aug. 
Maastricht, tun 10 urc, unu bet provinciaal bestuur: 

Jo. bet wederoptrekJfen van de door den brand irmotendeeis 
vernielde verdieping, bet bcrstcllcu van dc beschadigde ge
deelten vau het gebouw , cu verschillende veranderingen en 
vcrbouwiugcu tot het beter inrichten der gevangenis; 2o. het 
leveren cu aauleggcn der vereischte toestellen, pijpen , en/, 
voor de verwarm.ug door heet water vau dc cellen voor 
eenzaam opgesloten cu de verblijven voor gemeenschappelijk 
opgesloten gevnugeueu ; Ho. bet aanbrengen vau gasverlich
ting door bet geheele gebouw. 

'• llage, teu l l y ; t ure, uan het provinciaal bestuur: het 
uitnemcu der oude eu het maken, leveren eu iubaugeu vau 
een paar nieuwe boven-ehdcureu met toldeuren in de schut
sluis vnu bet kanaal door Vooruc tc Hellevoctsluis, proviu
cie Znidbolland. 

't Zand, ten 12 ure, iu bet gemeentelokaal: liet aan
leggen vnu ecu grindweg, vnn den provincialen kunstweg 
bij Schatsborg, langs den heslanndcu kleiweg over Leermens, 
Oosterwijtwerd cn Tjamswcer, tot den rijksweg langs bet 
Uamstcrdicp, ter lengte vnu pl. ui. 078") ellen. 

Tcrliorgli, teu 12 urc, iu het logement vau Ter Leuk: 
bet bouweu vau ecu Ilecrcubuis. 

Woensdag, 2 » Aug. 
's llage, teu 12 ure, aan bet hoofdbureau der Maal 

schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen: bet opruimen 
van de keermuren der doorgangen van deu spoorweg hij de 
bastions uo. 7 cu no. 0 te Yculo, teu bclioeve van den 
Spoorweg vnu Maastricht uaar Helmond. 

Donderdag. 2? Aug. 
'silage, teu 12 urc, aau bet ministerie vnu biuucnl. 

zaken: bet beplanten vau ter zijde geborgen groud in de 
Peel, laugs deu spoorweg vnn Vculo uaar Ilclmuud. 

Oldeliovc, ten 3 ure, iu het gemeentehuis: bet aanleg
gen van 1)835 ellen grindweg. 

Vrijdag, as Aug. 
Arnhem, teu 12 urc, auu bet provinciaal bestuur: het 

doen van ontgraviugen cu verdere werken tot opruiming 
van het onteigende terrein aan den regtet' Wanlocvcr ouder 
Hcrwijncn. 

Arnhem, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het doeu 
van buitcugewouc Vernicuwiugen eu Herstellingen aan de 
Rijkswerken, behoorende bij dc veren tc Zalt-Boinmcl, Cu-
leuborg, Hcusichem, St. Amines, Hnvcsteiu, Megcn cu Litb, 
iu dc proviucie Gelderland, in zeven perceelen. 

Zaterdag , 21» Aug. 
Groningen, teu 8 urc's avonds, ten huize vau den 

koffijhuishouder H. Ticl : bet bouweu van een gebouw met 
koepel. 

Maandag, 31 Aug. 
Dordrecht, ten 12 urc , teu raadhuize : bet ainovcrcu 

der bcstaaudc cu het bouwen vau eeu Nieuwe Lcuvcubrug, 
over de Voorstraatshaven tc Dordrecht, met de duartoc be
hoorende ijzeren basculcrcudc Vallen, Leuningen, cuz. 

Maastricht, ten 10 urc, uan bet provinciaal bestuur: 
de uitvoering der vereischte vernieuwingen eu herstellingen 
unu dc Rijks rivicrwerkeu langs dc Maas, met het onder
houd daarvan tot den Sisten Juli 186'J, in twee perceelen. 

Donderdag, 3 Kept, 
'sllage, ten 12 urc, aau het ministerie van binnenl. 

zaken: het bouwen eener steenen wncbtsluis bewesten Vlis-
siugcu, ini't eeuige daarbij behoorendc werken. 

'sllage, ten 12 urc, aan het ministerie van Binnenl. 
Zaken: bet mnken van dc gebouwen cn eeuige nudcre wer
keu teu behoeve van deu Spoorweg van Meppel naar Gro
ningen. 

's llage, teu 12 ure, aau het ministerie van binueul. 
zakcu: de levering vau 3250 ton spoorstaven inet eindver
bindingen, en 150 tou hoakboutcu tc Dordrecht. 

Zaterdag, A Mept. 
Leeuwarden, ten 11V 2 ure, iu het gemeentehuis: bet 

makeu, leveren cu stellen vau cene ijzeren draaibrug, lang 
21.80 cl cn breed G.35 cl. 

Donderdag , 24 Nept. 
's Hage, ten 12 urc, auu het ministerie vnn biuucnl. 

zaken: het maken vnu dc aardebaun en kunstwerken, voor 
deu spoorweg tusschen Middelburg cn Vlissingen met bet 
gedeeltelijk daarlangs strekkend kanaal, den onderbouw 
vau dc Brag te West-Souburg, benevens ecu gedeelte van 
den Middelburg-Vlissingscbcu waterweg eu eenige verdere 
werken. 

Afloop van aanbestedingen. 

'sllage, 6 Augustus: bet kenen cn carbonise ren van 
24,000 eikenhouten dwarsliggers. Daarvoor warcu vier bil-
lettcu iugckoinen. Miuste inschrijver de heer J . II. van 
Hogerwouw tc Boxtel voor ƒ8470. 

'sllage, tl Augustus: bet maken vau eenige knust- eu 
aardewerken tot voltooiing cu het onderhoud van het eta
blissement vour het bovenstoomgemaal Prins Alexander, ge
legen nau Scbielauds Hoogen zeedijk, even beoosten het 
KruliugBchc veer. Er waren Ifi billettcn ingekomen. Minste 
inschrijver was de beer A. I.uijcndijk, tc Noord-Waddinx-
veeu, voor ƒ 29,700. 

Amsterdam, ii Augustus: het bouwen van eeu winkel
huis, op deu Dam, bock Bcursstccg. Hiervoor bleek minste 
inschrijver tc zijn dc heer F. (;. v. d. Klcij, vuor ƒ35,987. 

A r n h e m , ï Augustus: a, het maken van ecu Grindweg 
v-yau "de Strafgevangenis vour jeugdige mannelijke veroordeel* 

4ën s op het landgoed „dc Kruisberg" naar dc stnd Doctin-
chem, lang 241Ü el. Minste inschrijver voor de massa de 
heer J . H, Thuis te Zevenaar voor ƒ8700. 6. het bouwen 
cener Boerderij, bestaande uit cene tandbouwerswoning met 
Veestallen, cuz. op liet. terrein der Strafgevangenis voor jeug
dige mannelijke veroordeelden up liet landgoed „dc Kruis-

• terg" tg Doetinclicm. Minste inschrijver dc keer ü. J . 
. ' .Vinkennet^ tc Düctiuchcm vour ƒ 6Ö8U. 

j . i t l a i c , - M Augustus: liet levcreu cn stelleu van ecu 
ijzeren diclitoustand met koperen lautiuu-n on den kop vau 
den zuidelijken dam vuu deu Hoek vnn Holland, voor dc 

« J l T j Ü a ™ ^ ÏT?. "k" «r*'<»rweg van Rotterdam nunr zee Vau 
i T I C vier ihatihrijvers was dc miuste dc lieer II. Figcc, te 

Bni v»o* ƒ3080. 

Advertentiën. 

tlnaVlcui 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS vnn Zaan
dam, zullen krachtons besluit van den Gemeen
teraad , op Zaterdag den 22»'™ Augustus 1868, des 
middags ton 12 ure precies, in het Stadhuis, 
bij enkele inschrijving aanbesteden : 

Het B O U W E N van eene V A S T E B R U G 
i n den Stationsweg over de nieuwe 
Vaar t , te Z a a n d a m , met de leve
rantie v a n alle daartoe benoodigde ma
terialen en arboidsloonen. 

Bestekken en inlichtingen zijn op vrachtvrije 
aanvrage té bekomen bij den heer Architect eu 
lliiig.-liigenieiir L. .1. IMMINK te Zaandam. 

AANBESTEDING. 
D E BURGEMEESTER m WETHOUDERS VAN 

DORDRECHT, brengen bij deze ter kennisse van de 
belanghebbenden, dat op Maandag den 31 Augus
tus aanstaande, des middags ten twaalf ure, ten 
Raadhuize der Gemeente, zal plaats hebben de 
aanbesteding van : 

Het Amoveren der bestaande en het 
Bouwen van eene Nieuwe Leuvenbrug , 
over de Voorstraatshaven te Dordrech t , 
met de daartoe behoorende IJzeren bas-
culerende V a l l e n , Leuningen, enz. 
Het bestek zal ter lezing liggen up de Secre

tarie cn het Bureau der Gemeentewerken; ter
wijl de aanwijzing in loco zal gedaan worden , op 
Zaturdag den 22 Augustus daaraanvolgende, des 
voormiddags ten 10 ure. 
• '_Dc Bestekken zijn ter Secretarie verkrijgbaar 
tegen betaling van 50 Cents. 

Dordrecht, den 10 Augustus 1808. 
Do Burgemeester cn Wethouders van Dordrecht, 

De Secretaris, De Burgemeester, 
P. V A N D E N B R A N D E L E R . B E R A A U T . 

BESTEDING. 
Maandag den 24 Augustus 18G8, des middags 

ten 12 ure, zal aan het Logement van den Heer 
TER LEUK te Terborgh worden aanbesteed: 

Het Bouwen van een H E E R E N H U I S , 
aan den Straatweg aldaar, met de 
l e v e r a n t i ë n der alle daartoe benoo
digde materialen. 

Bestek en teekening leggen van af 17 Augustus 
bij genoemden TER LEUK ter inzage; terwijl 
mede na dien tijd bestekken tc bekomen zijn, 
tegen fi.00 per exemplaar, zoolang de voorraad 
strekt, bij de Heeren : VAN EVERDINGEN, No
taris te Terborgh en BRINK EVERS architect te 
Ellecom, die ook ,.op franco aanvraag, inlichting 
geven. Op den dag der besteding wordt van 
10—11 uur aanwijzing op he: bouwterrein gedaan. 

Stooinlabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M , 

BRONZEN MEDAILLE PARIJS 1807. 
Alle soorten van Bouwkundige Ornamenten 

van Zink voorts Raamroeden, D a k r a m e n , 
Dakroeven, Ballustraden, Ballusters, Ven
ti lators , en Ventilatieroosters, G o t e n , V a -
sen, Falbela 's , Baden met en zonder verwar
mingstoestel , Emmers en verdere voorwerpen 
voor huissclijk gebruik. 

Gegolfd zink voor Verandah's steeds in voorraad. 
HOUKNIIIUS A i'OMI'. 

BECKER &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT, UK GENIE,OEN AANI.EO 
VAN SPOORWEGEN cn OPENBARE WERKEN. — Voorts 
dc gunstig bekende B e o 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. 

Wed. J. W. WOLFF & Z O N E N , 
R o t t e r d a m , Oppert w i j k 6 , N " . 4 , 

het 4de huis van af de Groote Kerk. 
WimtltlrKNTKJl vnn till'.* en l'OEIT 

I.A.YII C K M K M T voor PLAFONDS, GEVELS, 
LIJSTEN, enz. 

C H A R L E S & B I E N F A I T . 

V ^ i t g é g e v é n te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespomlenten L. VAN BAKKENES & O", te Amsler 

WESTERHAVEN , Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren Plannen en Begrootingen voor de 
Verwarming en Vent i leer ing van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN HE HEEREN 

U I J t ' H K I I H O F F en Zonen te Uicljiivh. 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
le bekomen is, veel meer zand kun verdragen , 
dan de beste Engelsche soorten , wordt dien" teu 
gevolge bij de bewerking ook tieel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij deu lluofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N D E R P O T . 

Ransome's Fatent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Oonsolen, Vazen, Fonteinen , Grafteekenen , enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparalen tot restauratie van 
venveerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Pree-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 x 2 tot 48 x 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1807, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransen 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen , enz. 

Engelsche vuurvaste mater ia len, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
Bonner-Iliittc-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C°. 

Adres: F O L K E R S & O». Rapenburg. Amsterdam. 

Vereeniging ter bevordering van 

I N N E D E R L A N D , 

I F D K K f i l l V G l THIOt IIJ. 

PRIJSVRAAG 
voor Arbeiders Woningen. 
Door de JURY voor dezen WEDSTRIJD, is 

toegekend uan het ontwerp n". 8, ondcr het 
motto: Woningen, de door de Afdeeling uitge
loofde gouden Meda i l l e en is bij de opening 
van het naambillet gebleken, daarvan de inzender 
te zijn de heer J. II. KEURSCHOT, Gemeente-
Architect te Wageningen. 

Aan het ontwerp n°. 11 onder het motto: de 
verbetering van hel lot van den Werkman zij 
ons voortdurend streven, de door de vereeniging 
ter verbetering der Volksgezondheid uitgeloofde 
zilveren Meda i l l e ; bij opening van het naam
billet is gebleken inzender te zijn, de heer J. A. 
VOORHOEVE, Bouwopzigter te Rotterdam. 

Voorts is aan de ontwerpen: 

\".!), met de spreuk: Ieder Imisje heeft /.ijn kruisje 
en iVu. 13, onder liet inutto: Jacob"v. Kampen. 

eene eervolle vermelding toegekend, indien de 
respectieve inzenders voor 18 Augustus e. k. 
aan den ondergeteekende schriftelijke toestemming 
tot het openen van hun naambillet geven. De 
onbekroonde ontwerpen kunnen tegen opgave van 
Spreuk of kennelijk Teeken , bij den ondergetee
kende, na den 15d™ dezer, terugbekomen worden. 

Namens het Bestuur, 
E. F. G E O R G E S . 

L. S. 

•dam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DElt \\ IEL. 

Derde jaargang. N°. 34. 

Vrrsrbijil lertfiM ieder» Ziltritf bij 
II. A. THIEME te Arnhem. 

Prijs p» .1 muon fmu l . l . ƒ 1.63. 

22 Augustus 1863. 

le i inisMrt lick m r - m jurf.og. 
Unrlnliëi tuin / -.SU sufeimirtiil 

u ƒ -.15 int itftl .1 MS V>. 

WEEKBIAD voor ARCHITECTEN, IMEHEÏÏRS, FABRIKANTEN, AAMEIERS en 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. TAN DOESBURGH, 0. J. VAN DOORN, D. GR0THE, J. II. LEHMAN, H. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EÏSINGA, II. P. VOGEL. 

STELSEL VOOR VERWARMING EN VENTILATIE 
VAN BOYER EN CONSORTEN TE LUDWIGS-

IIAFEN A/RHEIN, VOOR SCHOLEN, HOSPI
TALEN EN ANDERE GEBOUWEN. 

In nommer 33 van den tweeden jaargang van 
vde Opmerker" vinden wij op pag. 135 een arti
kel van den hoogleeraar D. Grothe over verwar
ming met heete lucht, waarbij de toestellen van 
den heer Boyer besproken worden en als ver
volg daarop verineenen wij onze lezers met de 
navolgende circulaire in kennis te moeten stellen. 

Het is opmerkenswaardig, dat in den laatstcn 
tijd de toepassing der ccntraalheete lucht verwar
ming in velband met ventilatie meer en meer 
veld wint, niettegenstaande de vele vooroordeelen, 
die hier in den weg staan. — Zooals bij zoovele 
nieuwe zaken, baant zich ook hier het waarlijk 
goede langzaam, maar met zekerheid, een weg cu 
doet door de overtuigende kracht van Hetgeen 
zij werkelijk voortbrengt, dikwijls de meest be 
vooroordeeldc tegenstanders van opinie verande
ren. Zoowel door mannen van wetenschap als 
door de practijk erkend, is het eene onomstootelijke 
waarheid, dat geen andere methode van verwar
ming, namelijk wanneer zij verbonden is met 
eene verstandig en juist aangebrachte ventilatie, 
zoo rationeel cn voordcclig is cn in het bijzonder 
wat de gezondheidstoestand aangaat, voor het 
menschelijk organisme zoo weldadig werkt, dan 
de ccntraalheete luchtverwarniing. Het is niet 
alleen dc eigenaardige constructie der toestellen, 
die deze gunstige resultaten voortbrengt, doch 
dc hoofdoorzaak ligt in dc methode volgens welke 
de warme lucht wordt voortgebracht, geleid, ver
deeld en ten laatste weder wordt afgevoerd. Ook 
hangt cr veel af van dc juiste berekening der 
verhoudingen van de doorsnede der kanalen, 
waarop vooral met het oog op dc vervulling der 
hygiënische behoeften gelet moet worden. De 
met de verwarming verbonden, zoodanig aan tc 
brengen ventilatie vormt feitelijk de kern, maar 
ook het moeilijkste punt van dit verwarmings
systeem. 

Vele jaren van studie en van practischc proef
nemingen zijn cr noodig geweest, om tot die vol
komenheid van inrichting tc geraken, die thans 
door deskundigen en leeken als doeltreffend wordt 
aangemerkt. 

Ook wij hebben in deze zaken, die wij sedert 
jaren als specialiteit behandelen, menige onder
vinding opgedaan cn daar wij thans door compe
tente autoriteiten worden gesteund, ineenden wij, 
dat het niet onbelangrijk zou zyn, om onze te
genwoordige wijze van werken hiermede nader 
toe te lichten. 

Ventilatie. 
Centraal heete luchttoostellcn en ventilatie 

staan noodzakelijk met elkander in het nauwste 
verband, omdat dc verwarming van een lokaal 
slechts dan rationeel, zoowel uit ccn economisch 

als uit een hygiënisch oogpunt kan plaats heb
ben als dezelfde hoeveelheid lucht, die wordt 
aangevoerd , ook weder verwijderd wordt. 

Een ontwijken der kamerlucht heeft feitelijk 
plants door de reten der deuren en vensters: 
echter altijd zeer gebrekkig, omdat verschillende 
windstroonien door hunne intensiteit die ontwij
ken in den weg staan. 

Niet zelden treden tegenovergestelde verschijn
selen op, waarbij dc lucht door de genoemde 
deur- en vensterreten binnendringt en de verwar
ming van het lokaal alzoo verhindert. Wordt 
cene ventilatie bepaald gevorderd in hospitalen, 
scholen, kasernen, fabrieken enz., het zou ook 
wenschelijk cn aangenaam zijn. wanneer die in 
onze woningen werd aangebracht. Door de dis
positie der ventilatie-kanalen, wordt bij onze 
verwarmings-inrichtingen reeds de verwarming 
der lokalen bijzonder begunstigd: bovendien wordt 
door de afvoering van de bedorven lucht ann dc 
respiratieorganen cene zuivere, zooveel mogelijk 
gelijkblijvende atniospheer aangeboden en dooi
de snelle en gemakkelijke verwarming der loka
len, wordt ook nog eene niet te verwerpen be
sparing van brandstof bereikt. 

Voor alles moet echter de vraag opgelost wor
den, hoe cn waar geventileerd moet worden. 

Ventitatie-sgstcmcn. 
Ventilatie wordt voortgebracht: 
1". door pulsie, d. i . door inpersen van lucht 

door ventilators, welke door eene beweegkracht 
in beweging gebracht worden: 

2". door aspiratie-inrichtingen, d. i . uitzuigen 
van dc lucht door exhaustors of door afvoering van 
de lucht naar den rooster van den toestel, of 
eindelijk door het aanbrengen van een vuur iu 
het ventilatie-kanaal, om het appel te bevorderen. 

3°. door gebruik te maken van het tempe-
riituiirs-verschil tusschen dc binnen- en de bui
tenlucht in vereeniging niet de zuigende werking 
der windstroonien op de boven het dak uitko
mende ventilatiekanalen. 

I". Ventilatie door pulsie vindt uit den aard 
der zaak slechts cene beperkte toepassing, daar 
slechts in zeldzame gevallen eene beweegkracht 
daartoe ten dienste staat, en de aanschaffing 
daarvan wegens dc kosten van aanleg en bedrijf 
dikwijls geschuwd worden. Bij groote établisse
menten en in 't bijzonder bij hospitalen is overi
gens de toepassing van een dergelijke beweeg
kracht van zoodanig gewicht, dat dc kosten geen 
invloed daarop zouden mogen uitoefenen. 

2". Ventilatie door aspiratie cn wel door uit
voer van exhaustors kunnen om dezelfde oorzaak 
ook niet algemeen in toepassing worden gebracht. 

Ventilatie, waarbij de verbruikte lucht onder 
den rooster van den toestel wordt afgevoerd, laat 
zich slechts voor kleine lokalen met goed gevolg 
uitvoeren. Voor groote lokalen, als ziekenzalen, 
scholen enz., is het onmogelijk eene toereikende 
ventilatie daardoor tc bewerken, omdat het vuur 
van den toestel altijd slechts een klein gedeelte 

van de af te voeren hoeveelheid lucht absor-
bceren kan. 

Ventilatie door middel van schoorsteencii, 
waarin, om het appel te bevorderen, een vuur moet 
onderhonden worden, zijn reeds dikwijls in toe
passing gebracht: echter zijn deze in den aanleg 
kostbaar en vorderen tot de exploitatie eene hoe
veelheid brandstof, die men wel in rekening mag 
brengen. 

3°, Ventilatie berustende op het gebruik van 
het temperatuursverschil tusschen de binnen- en 
de buitenlucht, in vorceniging met de zuigende 
werking der windstroonien op de boven het dak 
uitloopende ventilatiekanalen. hebben wij met 
het beste gevolg en niet practisch nut in al die 
gevallen in toepassiig gebracht, waar wegens 
afwezigheid vnn beweegkracht geene pulsie moge
lijk ol wenschelijk was en waar om andere oor
zaken de aanleg van afzonderlijke schoorsteenen 
moest vermeden worden. 

liet is echter ecu bepaald vereischte, dat de 
boven het dak uitloopende ventilatiekanalen zoo
danig gedekt worden, dat de windstroonien, on
verschillig van welken kant die invallen, den gang 
der ventilatie ondersteunen. Bij nieuwe gebou
wen zijn de aanlegkosten dezer kanalen onbedui
dend en de exploitatie kosteloos, daar het benoo
digde temperatuursverschil steeds voorhanden is. 
Daar op die wijze geventileerde lokalen zich wer
kelijk in kortoren tijd laten verwarmen en alzoo 
de tijd voor aanleg van het vuur verminderd 
wordt, zoo zullen de overigens geheel onbedui
dende aanlegkosten zeer spoedig door besparing 
in brandstof worden opgewogen. 

Winter ventilatie. 
Tot de bepaling op welke plaats de ventilatie 

moet plaats hebben, treedt voor alles de aard 
der lucht als hoofdfactor op. Om over den graad 
van bedorvenheid der lucht door de respiratie 
en perspiratie der menschen te oordeelen, kan 
men zich zeker verlaten op het gehalte van kool
zuur. — Door onderzoekingen over de geaard
heid der lucht in hospitalen is geconstateerd, 
dat het gehalte aau koolzuur van de lucht in 
het geheele lokaal, zoowel in de nabijheid van 
den vloer als ook onder het plafond, bijna volko
men gelijk is. De voorstelling, die zelfs deskun
digen zie;: vormen , alsof men daarom ventilatie
openingen in den vloer aanbrengen moet, om 
daar de door het koolzuur «zware lucht" af te 
voeren, is ten eenenmale onjuist en ontspruit al
leen uit valsche theorieën. 

Ofschoon , zooals uit het bovenstaande blijkt. 
het uit een hygiënisch oogpunt geheel onver
schillig is, op welke hoogte dc bedorven lucht 
wordt afgevoerd , zoo is het toch met betrekking 
tot de rationccle werking der verwarming niet 
hetzelfde waar de afvoer openingen van ventilatie 
aangebracht worden. 

Daar de aangevoerde warme lucht krachtens 
hare hooge temperatuur, altijd naar boven stijgt, 
zich daar in horizontale lagen uitbreidt en door 
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afkoeling van de wanden weder daalt, terwijl 
de instroomende warme lucht altijd weiier de bo
venste lagen inneemt cn een elastische druk op 
dc onderste luchtlagen uitoefent, zoo is eene snelle 
daling van de laatste slechts dan mogelijk, wan
neer de bedorven lucht in dc nabijheid van den 
vloer wordt afgevoerd. Slechts op deze wijze is 
het mogelijk lokalen in korten tijd voldoende te 
verwarmen en te gelijkcr tijd krachtig tc ventileercn. 

Bracht men de afvoeropeningen voor de ven
tilatie eveneens onder het plafond aan, zoo zoude 
de meeste verwarmde lucht dadelijk weder weg-
stroomen in het lokaal, dus zeer moeilijk verwarmd 
worden. De stelling, dat de warme lucht door 
verticale openingen in dc muren onmiddellijk na
bij den vloer in een lokaal uitstroomende, zich 
dadelijk om de geheele oppervlakte van den vloer 
zal uitspreiden en zoodoende dc luchtlagen, die 
zich daarboven bevinden, door openingen, die nabij 
het plafond aangebracht zijn, er uit zal dringen, 
is totaal onjuist. 

De strooming van zoodanig ingevoerde lucht 
zal natuurlijk krachtens hare snelheid in de op
gaande aanvoerbuizen van 8 tot 12 voet per 
seconde nog op een zekeren afstand horizontaal 
zijn. Eerst door den wederstand der stilstaande 
luchtlagen cn door hunne hooge temperatuur 
zal de warme lucht tot een opstijgen geraken en 
wel inderdaad tot die hoogte, waar de tempe
ratuur gelijk is; bij gewone kamerhoogten dus 
altijd tot onder het plafond. De lucht in de 
meer verwijderde dcclcn van het lokaal zal door 
deze aanvankelijk horizontale strooming in het 
geheel niet verwarmd worden cn zal dit eerst 
dan geschieden, wanneer de elkander opvolgende 
luchtlagen in de afkoeling deelcn cn langzamer
hand tot den vloer naderen. 

Wij voeren derhalve voornamelijk de bedorven 
lucht door verticale openingen, die in dc muren 
nabij den 'vloer zijn aangebracht, in de ventilatie
kanalen en laten deze laatsten tot boven hel dak 
uittoepen. 

Bij den aanleg van ventilatiekanalen is het 
bovendien van het grootste gewicht en wel voor 
hospitalen een dringend vereischte, dat ieder ka
naal afzonderlijk tot boven het dak wordt opge
trokken en moet het ook vermeden worden om 
meerdere kanalen gemeenschappelijk in het dak 
te vereenigen cn daar door een enkelen ventilatie-
toren af tc leiden. Wij stellen dit daarom op 
den voorgrond, omdat het een feit is, dat in op 
die wijze ingerichte hospitalen dikwijls tcrugstroo-
mingen plaats hebben, cene omstandigheid, die bij 
epidemische ziekten of wel besmetting van de 
eene zaal in de andere overgebracht zou kunnen 
worden. 

Ventilatie in den zomer. 
Met de methode van ventileercn voor het tem-

peratuur-verschil wordt ook eene ventilatie voor 
den zomer zeer eenvoudig ingericht, wanneer 
men ieder kanaal nog met eene tweede opening, 
die nabij het plafond in het kanaal uitkomt, 
voorziet. 

De onderste openingen in de ventilatie-kanalen 
blijven dan in den regel gesloten. 

De ventilatie geschiedt dan op de volgende 
wijze. 

De in het sousterrain aanwezige koude lucht 
dringt in den zomer in de kanalen, die 's winters 
dienen voor de leiding der warme, lucht, stijgt in 
dc hoogte en ontwijkt door dc genoemde nabij 
liet plafond aangebrachte openingen. 

Tot het volkomen gelukken eener verwarmings
inrichting is de bepaling der plaatsen, waar de 
warme lucht iiitstroomen zal, van het grootste 
gewicht. 

Invoer van warme lucht. 
Wij zijn door talrijke proefnemingen tot de over

tuiging gekomen, dat de uitstroomingsopeningeu 
voor warme lucht niet wéinige uitzonderingen, 
die door de omstandigheden eene andere disposi
tie vereischten, in de nabijheid van het plafond 
in ieder geval boven de menschelijke hoogte aan 
tc leggen zijn. Hierdoor wordt de directe uit
werking van de hecte luchtstroom vermeden en 
gaat in woonkamers, ziekenzalen, scholen', enz. 
hoegenaamd gcene plaats verloren voor het stellen 
van meubelen, bedden of banken. 

De hierbij noodige inrichtingen, om de warmte 
le regelen, kunnen voor het oog zichtbaar of wel 
in den muur verborgen aangebracht worden. 

Kanalisatie. 
Er wordt dikwijls beweerd, dat kanalen voor 

verwarming met heete lucht en voor ventilatie zoo 
groot insgelijks aangelegd zouden moeten worden, 
om volkomen goed te werken. 

Deze bewering is onjuist en men vervalt in 
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grove fouten, wanneer men aan de willekeur (de 
zoogenaamde empyrische grepen) vrij spel laai. 
Die niet in staat is de doorsneden van alle 
voorkomende kanalen door berekening te bepa
len cn in 't algemeen van de benoodigdc gege
vens geen gebruik weet te maken , zal nooit een 
goeden aanleg tot stand brengen. 

Beklagenswaardig is het, dat ten gevolge van 
verkeerde toepassingen, het vooroordeel tegen cen
traal boete luchtsverwarmiiig gevoed wordt, en 
op die wijze aan dc goede zaak nadeel toegebracht. 

Tot het werkelijk volkomen gelukken van ver
warming- en ventilatieinrichtiiigeii is het een be
paald vereischte, de benoodigdc doorsneden voor 
dc kanalen nauwkeurig te berekenen en moeten 
hiervoor de afkoelingsvlaktcn, dc betrokkene 
ruimte; de temperatuur, waarmede de lucht zal 
uitstróoineii, de snelheid der lucht op verschil
lende hoogten der aanvoerkanalen eu tc bereiken 
warmtegraad tot maatstaf worden genomen. 

In verre de meeste gevallen moeten de d or-
sneden der ventilatiekanalen ook naar de0uit 
een hygiënisch oogpunt gevorderde luchtverver-
sching b e p a a l d worden. 

Leiding vnn hel geluid. 
Hij verwarming- en ventilatieinrichtingen voor 

gevangenissen, krankzinnigengestichten enz. moet 
bij de kanalisatie gelet worden op de gemakke
lijke voortplanting vau het geluid en moeten in 
zulke gevallen de kanalen geïsoleerd gelegd worden. 

Ilggromctrische geaardheid van de lacht. 
Eene veeltijds nog bestaande meening, dal de 

lucht, bij heete luchtvel warming voortgebracht 
in vergelijking met die bij andere verwarmings
methoden Ie droog zou zijn, is van allen grond 
ontbloot. 

Het is een feit, dat bij alle centraal verwar-
mings-systemen, welke met ventilatie en voort -
durenden aanvoer van versche lucht uitgevoerd 
zijn, het gehalte der vochtigheid volkomen ge
lijk is. 

Bij verwarmings-inrichtingen zonder ventilatie 
en zonder aanvoer van versche lucht van buiten, 
(onverschillig of liet warm water- of stoomver-
wnrming is) heeft eene voortdurende uitdroging 
en stilstand der lucht plaats eu zijn zulke ver-
wariningsiiirichtingeu uit een gezondheidsbe-
ginsel te verwerpen. De beschouwing, dat de 
lucht bij waterverwarming meer met vocht zou 
verzadigd zijn dan bij lucht verwarming, is cene 
zaak, die slechts in verbeelding bestaat, daar het 
zich in de buizen bevindende water slechts als 
geleider der warmte dient en nooit met de te ver
warmen lucht in aanraking komt. 

Door zorgvuldige studiën en talrijke anemome-
trisch en hvgrometrische experimenten is het moge
lijk geworden de juiste factoren tot de inrichting 
van centraal luclitvcrwanning met ventilatie ge
vorderd , nauwkeurig te leeren kennen cn zijn 
wij in staat met alle zekerheid aan de vereisch
ten, die men ons uit een hygiënisch oogpunt stelt 
geheel te voldoen. 

Een niet tc gering te schatten voordeel, dat aan 
de centraal luchtverwarming verbonden is, is 
verder dc geheele vermijding van gevaar voor 
brand, en de gemakkelijke behandeling der toe
stellen. 

Wij recapitulceren in het volgende dc wezenlijke 
voordeden der centraal luchtverwarming en ven
tilatie. 

I. Snelle gelijkmatige verwarming der lokalen. 
II. Krachtige cn zekere luchtverversching (ven

tilatie) zoowel in den winter als in den zomer 
III. Volkomen bereiking van die geaardheid 

der lucht, welke uit een hygiënisch oogpunt voor 
het meiischelijk organisme wenschelijk is (zoo
wel wat gehalte aan zuurstof als aan waterstof 
betreft). 

IV. Belangrijke besparing vau brandstof. 
V. Goedkoops inrichtingskosten. 
VI. Vermijding vau gevaar vau brand en van 

ongelukken, die bij andere verwarmings-inrichtin
gen voorkomen.. 

VII. De mogelijkheid elke ruimte voor zich 
naar behoefte te verwannen of al' le sluiten en 
de warmtegraad te regelen. 

VIII. Gemakkelijke instandhoudingen reiniging 
der toestellen. 

IX. Besparing van ruimte door vermijding van 
de door stralende warmte, lastige kachels. 

Heete luelitverwuriiiingsinriehtingen met venti
latie zijn door ons in groot aantal binnen en buiten 
de grenzen van het Zollveroin uitgevoerd en woi-
den nog uitgevoerd, uls iu kerken, scholen, aca
demiën, hospitalen, opvoedingsgestichten, kraam
inrichtingen , krankzinnigengestichten, badhuizen, 
gevangenissen, kazernen, stations, paleizen, woon

huizen , theaters, cirques, beurzen , museums, 
bibliotheken, bazars, sociëteiten, tentoonstellings
gebouwen , pyrotechnische inrichtingen, kastee-
len, kloosters, photographische ateliers, trek
kasten, fabrieken, werkplaatsen,?drogerijen enz. 
Wij zijn steeds bereid projecten cn begrootingen 
te maken en hebben wij daarvoor noodig: 

1. Teekeningen, bestaande in de grondlijnen 
' der fundamenten en sousterrains, evenals van de 
j te verwarmen étages en de daarbij behoorende 

doorsneden , met aanwijzing der ligging ten op
zichte van het noorden ; buitendien echter nog: 

2. Opgave van dc te gebruiken brandstof, 
hout, steenkolen of turf. 

3. Of er eene beweegkracht disponibel is. 
4. Opgave van het niveau van den hoogsten 

stand van het grondwater. 
5. Opgave der lokaliteiten, welke in de ver-

j schillende étages te verwarmen zijn, tot welk doel 
deze dienen cm welke graad van warmte daar ver
langd wordt. 

C. Bij hospitalen opgave van het aantal bed
den in de zalen en afzonderlijke kamers. 

7. Bij scholen opgave vnn het aantal scholie
ren in elke klasse. 

8. Rij drogerijen opgave van de gewenschte 
temperatuur cn van de te verdampen waterhoe-
veelheid, die in onbepaalden tijd verwijderd moet 
worden. 

Voor het gewenschte warmte-effect in het al
gemeen , voor de solide uitvoering onzer inrich
tingen guarandeeren wij. 

I.udwigshafen, Augustus 1808. 
Boycr & Consorten. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Uit de olïiciëele rapporten blijkt, dat te Parijs 
door de jury voor de onteigeningen de navol
gende sommen zijn toegewezen voor den afstand 
van gronden, berekend per vierkante el; 

1' arrondissement (Palais Royal) 500 fr.; 
2' arrondissement (Beurs) 500 fr.; 3' arrondisse
ment (Temple) 260 fr.; 4' arrondissement (Stad-

1 huis) 295 fr.; 5' arrondissement (Panthéon) 183 
fr. 33 c.: 0' arrondissement (Luxembourg) 147 
Ir. 50 e.: 7' arrondissement (paleis Bourbon) 
300 fr.: 8' arrondissement (Elysée) 224 fr.: 
9' arrondissement (Opera) 470 fr.; 10' arron
dissement (Enclos St.-Laurent) 387 IV. 50 c.: 
I I ' arrondissement (Popincourt) 124 fr. 30 c : 
12' arrondissement (Neuilly) 35 fr.; 13'arrondis
sement (Gobelins) 52 fr. 55 c.; 14' arrondissement 
(Observatoire) 38 fr. 37 c ; 15' arrondissement 
(Vaugirard) 40 fr. 42 c ; 10' arrondissement 
(Passy) 40 fr. 85 c.; 17' arrondissement (Batig-
nolles-Monceau) 87 fr. 50 c ; 18' arrondissement 
(la Cliapelle) 60 fr. 03 c ; 19' arrondissement 
(Buttes-Chnumont) 39 fr. 60 c.; 20' arrondisse
ment (Ménilmontant) 28 fr. 40 c. 

— De opbrengst der spoorwegen in Groot-
Britanniö bedroeg over de week eindigende 25 
Juli I. I over 13.287 Eng. mijlen 820,696 £ en 
over dezelfde week in het vorige jaar over 12.99S 
mijlen 809,553 £ , gevende alzoo bij eene meer
dere lengte van 289 mijlen eene meerdere op
brengst van 11,103 jf, 

— Uit het rapport van den heer Juland Dan-
vers blijkt, dat dc lengte der spoorwegen in 
lirilsch-Iiulië gedurende het laatste jaar is ver
meerderd met 349 Eng. mijlen en nu 3943 mijlen 
bedraagt. Er zijn 1665 mijlen iu constructie en 
verscheidene aanvragen voor concessie zijn in 
onderzoek. 

B I N N E N L A N D . 

•s-Gravenhage. Bij Kon. besluit is het on
derwijs in scheepsbouwkuiidenun dc Polytechnische 
school, voorloopig gedurende het jaar 1868/69, 
opgedragen uan B. J. Tideman, hoofd-ingenieur 
der marine te Amsterdam, met vergunning om 
tevens de Inatstgeinelde betrekking te blijven 
waarnemen. 

— Aan den oud-conducteur-opzichter van den 
Waterstaat 1"' klasse G. Hendriks is, op zijn 
verzoek, eervol ontslag verleend. 

— Tot opzichter vau den Waterstaat 1"' klasse 
is bevorderd de opzichter 2 1 ' k l . D. P. Berkhout 
en tot opzichter 2* kl. dc opzichter 8* klasse 
.1. L. Wcijs. 

— Bij beschikking van den T" dezer is door 
den minister van binnenlandsche zaken aan jhr. 
W. G, de Jonge van Zwijnsbergeu, tot wederop

zegging , vergunning verleend voor eene schroef-
stoombootdienst tot vervoer van personen, goe
deren cn vee tusschen 's-Hcrtogenbosch cn Hedel. 

— Uit naam der kooplieden Baglchole en 
Schoflcld, heeft de notaris van Meukeren, tc 
Rotterdam, hel gemeentebestuur aangezocht, hem 
de voorloopige concessie te verleenen voor den 
aanleg cn dc exploitatie van cene drinkwaterlei
ding (duinwater) in deze gemeente, onder zoo
danige voorwaarden als bij de definitive concessie 
zullen worden vastgesteld en in het bijzonder 
met eenige rentegnrantie gedurende een bepaald 
aantal jaren, waarvan de adressanten de hoe
grootheid zullen voorstellen, dadelijk nadat de 
juiste hoegrootheid van het benoodigde kapitaal 
zal bekend zijn. 

Groningen. Sedert cenigen tijd hoort men 
hier de klacht, dat het anders zuiver en heerlijk 
smakende water uit de welputten, in den om
trek der stedelijke gasfabriek gelegen, meer en 
meer onbruikbaar wordt. Men schrijft dit toe 
aan de aanwezigheid eener naburige gaskuip, die 
in het vorige jaar gebouwd is en waarbij men 
de gemetselde bodem heeft weggelaten. 

Roermond. Dc spoorwegbrug over de Maas 
is een merkwaardig produkt van waterbouwkunde. 
De beproeving dier brug geschiedde, door elk 
der drie openingen, (wijd, tusschen de steun
punten der leggers, 00 el), gedurende 12 ach
tereenvolgende uren te belasten met 780 ijzeren 
spoorstaven, die te zamen wogen 105,360 Ned. 
pond. De vierk. el had alzoo te dragen 344'/, kilo. 
Volgens bestek mocht de doorbuiging bedragen 4 
duim, maar bij het einde van zoo even genoemd 
tijdsverloop, bedroeg zij slechts 2 ' / j , 2 " / | 0 en 
r J/,„ duim. Als blijvende doorbuiging, was bij 
het bestek 2 duim toegestaan, maar werd voor 
slechts ééne opening 5 strepen waargenomen. De 
uitslag dier beproeving was dus allezins gunstig 
te noemen. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur! 

Iu uw geacht blad niet alleen , maar ook in 
andere couranten is reeds dikwijls over de Ten
toonstelling alhier geschreven en de meeste der 
stukken behelsden opmerkingen of raadgevingen 
aan het adres der Commissie. Tot heden schijnt 
dal alles al zeer weinig gebaat tc hebben en het 
eenige antwoord dat er op gegeven wordt, schijnt 
le bestaan in hel spreekwoord »de beste stuurlui 
staan aan wal." Nu is dat maar al te dikwijls 
een waar woord. toch altijd en ik geloof in deze 
niet, want niet zelden doet zich het geval voor, 
dat een wenk, den stuurman van den wal toe
geroepen , vooral als deze niet één der geoefend-
sten is, zeer te pas komt en ten voordeele van 
bet vaartuig strekt. 

Hoe dit nu zij, ik gevoel behoefte om mijne 
verwondering te kennen te geven, dnt uu de 
tentoonstelling bijna twee maanden geopend is, 
er nog geen sprake is, niet alleen van verlaging 
der entreeprijzen, maar ook dat er nog geene 
maatregelen genomen zijn, om den werkman zoo 
niet vrije, dan loch tegen zeer lang gestelde 
prijzen toegang te geven, natuurlijk op sommige 
tijden, ten einde daaruit zooveel mogelijk nut 
le trekken, wat dan toch het hoofddoel eener 
expositie behoort te zijn. 

In deze stad zijn eenige fabrieken en daaron
der, die met een groot aantal werklieden gedreven 
worden; de chefs zouden het zeker zeer aangenaam 
vinden zoo hunne werklieden de tentoonstelling 
gingen zien; toch om voor ieder de volle entree
prijs te betalen, is wel wat veel van hunne beur
zen gevergd. 

In het Uandelshlad van Woensdag 12 dezer 
wordt uit Utrecht geschreven over het in duigen 
vallen van een plan vau ruim 200 werklieden, 
om per extra stoomboot Arnhem te bezoeken eu 
wordt er bijgevoegd, dat zulks heeft plaats ge-
bad , oom redenen die te Arnhem schijnen te 
liggen." Wat moet men daarvan denken.' Dit 
daarlatende, uit ik den wensch, dnt de Commis
sie hare aandacht op deze zaak zal vestigen; 
onder haar zijn er zeker wel, die de «Opmerker" 
lezen en wilt gij dus, Mijnheer de Redacteur,' 
deze regelen daarin opnemen, dun zult gij zeer 
verplichten: 

Uw Dw. Dienaar, 
De M. It. 

Arnhem, 19 Augustus 1808. 
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BRIEVEN UIT DE HOOFDSTAD. 

Mijnheer de Redacteur! 

Het wordt waarlijk tijd, dat ik weder van mij 
loat hooren; sinds lung werd ik door afwezigheid 
verhinderd 11 op de hoogte der bouwkroniek te 
houden. 

tiet bouwen gaat anders dit jaar niet zoo druk 
als verleden jaar: op enkele uitzonderingen na 
klagen de werkbazen over slapte in de zaken. Dc 
Nederlnndsclic bouwmaatschappij, opgericht met 
het doel 0111 millioenen te doen verhouwen, blijft 
in hare geboorte steken. De beide blokken wo
ningen door haar opgericht, bekend onder den 
naam van Oost- en West-einde , die de eerste 
seriën moesten uitmaken van de bebouwing rund-
om het Paleis voor volksvlijt, worden door gcene 
anderen gevolgd, en nu vergenoegt zich deze ver
eeniging, om de gronden, die haar, 0111 zoo te 
zeggen, gratis door bet gemeentebestuur bij con
cessie zijn afgestaan, tegen aardige prijzen aan 
bouwlustigeu te verkoopen . zoodat men het on
aangename vooruitzicht heeft, allerlei speculatie-
architectuur te zien verrijzen. Hopen wij, dat de 
speculanten nog zooveel goeden smaak bezitten, 
om ten minste geene wanstaltigheden te voor
schijn te brengen. 

Het denkbeeld, 0111 den omtrek van het Volks
paleis te verfraaien, door den ontwerper iu dei-
tijd grootsch opgevat, wordt al hier cn daar ge
wijzigd en besnoeid , althans men hoort al spreken 
van het bouwen vau arbeiderswoningen, win
kelhuizen als anderszins, behalve de drie scholen 
die daar links en rechts verrijzen. Ingevolge 
besluit van onzen gemeenteraad, is dc Achtergracht 
nu gedempt en de zoo kostbare keibestrating, die 
nog niet lang geleden was gelegd, vervangen door 
een inac-adain-weg, die, bij de thans ontzettende 
droogte en tropische hitte, bij de minste wind
vlaag doet denken aan de Egyptische zandwoes
tijnen. Ziet ge, mijnheer de Redacteur, dut 
mnc-adam denkbeeld komt van de Commissie van 
voorbereiding van stads publieke werken en 
schijnt die heeren bijzonder te bevallen. 

Het is in navolging van Parijs, die zetel van 
beschaving, zegt men, wat hier wordt nageaapt. 
Die heeren hebben zekerlijk dit soort van be
strating in Parijs of ergens anders bestudeerd , 
maar zij zijn misschien nooit gedwongen geweest, 
om met veel regenachtig weder dc gemacadami
seerde boulevards in- en om Parijs te bewandelen; 
zij zouden zeker vau hunne manie eenigszins be
koeld zijn, als zij soms tot aau de enkels de 
mac-ndam-slib hadden moeten doorwaden. Maar 
men zou toch in dc hoofdstad van Frankrijk niets 
doen, wat proefondervindelijk blijkt niet goed 
te zijn, zal men zeggen. Dat is zoo : de tegen
woordige keizer wist wel wal hij deed, toen hij 
dc bestrating door mnc-adam liet vervangen. Hel 
maken van barricaden in de nauwe en bochtige 
straten werd daardoor ónmogelijk gemaakt. Haar 
uu Huiiscmaiiu, de prefect vau Parijs, bijna alle 
straten heeft veranderd in boulevards, die. breed 
cn lijnrecht gebouwd, verbonden zijn aau plei
nen, waarop men meestal eene kazerne kan vin
den, nu komt men weder tot het oude stelsel 
terug en zal Parijs spoedig weder eene bestra
ting met keien erlangen, waartoe reeds onder
handelingen , zelfs met Belgische steengroeven, 
zijn aangeknoopt. 

Wij mogen echter onze commissie van voorbe
reiding van stads publieke werken niet Ie hard 
vallen, wanneer doordat licliniun soms denkbeelden 
worden geopperd, strijdig met de regelen dei-
wetenschap en de technische ondervinding. Waar
om niet tot leden dier lomiuissie mannen be
noemd, toegerust met de noodige kennis.' En hel 
aardige geval doel zich bier voor, dut de commissie is 
samengesteld uit personen die niet tecbuisi-li zijn. 
Hoe kan men dan verwachten, dat de belangen 
vau de hoofdstad naar belmoren worden behar
tigd .' En toch zou het hoogst wenschelijk zijn , 
dat, althans bel ineorendeol dier leden teeliuiei 
waren, te meer uu Amsterdam eene schitterende 
toekomst denkt te geinoet Ie gaan , wanneer zijne 
korteie verbinding met de zee gereed zal zijn, eu 
er iu dezen oogonblik eene uitbreiding op zeer 
groote schaal wordt voorbereid, die wel waar
dig is, door geoefende eu zaakkundige oogon be
keken eu bestudeerd te worden. 

De perceelen, die de verbreeding van de Hal
steeg en dc oude Doelenstraat iu den weg ston
den , zijn zoogocil als gesloopt, eu ouder toezicht 
van onzen wakkeren stadsingenieur hopen wij 
spoedig de aldus verineede straat te kunnen be
wandelen. Als een bewijs, dat die verbetering 
zeer gewenscht werd, moge dienen, dal aldaar 

kleine stukken gronds tegen ƒ 40.— per vier
kante cl zijn verkocht, een cijfer, voor zooverre 
wij weten, nog nimmer tc voren bereikt. 

Ik had wel recht, om in een mijner vorige brie
ven mij te beklagen, dat dc directie van de Ne
derlandsche bank, voor dc uitbreiding harer kan
toren eenige ellen grond van de stad kocht, tegen 
den betrekkelijk zeer geringen prijs van f 8 per 
vierkante el. 

Maar voor ditmaal genoeg, mijnheer de redac
teur; ik zou te wijdloopig worden, wanneer ik 
u alles zou vertellen wat mij op het harte ligt: 
ik bewaar dit liever tot een volgenden keer. 

Amsterdam, 16 Augustus 1868. N. 

Correspondentie. 
Het bij de Redactie ingekomen stuk, geteekend 

«Een opmerkend landsdienaar" , is ter zijde ge
legd, daar de inzender zijnen naam niet heeft 
bekend gemaakt. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 
Maandag, 24 Aug. 

Maastricht. teu 10 ure, nau het provinciaal bestuur: 
lu. liet wedcroptrekkeu vau dc door deu In-nul grooteudeel» 
vernielde verdieping, het herstellen vau dc beschadigde ge
deelten vau het gebouw , eu verschillende veranderingen cu 
vcrboiiwiugeu tot het beter inrichten der gevaugeuia; 2o. het 
leveren eu aanleggen der vereischte toestellen, pijpen, enz. 
voor de vcrwaninug door heet water van de celleu voor 
eenzaam opgesloten cu de verblijvcu voor gcmccnschappclijk 
opgeslotcu gevangenen ; 3o. het aanbrengen van gasverlich
ting door het geheele gebouw. 

*s l l a g c , ten t l 1 / ] ure, aau het provinciaal bestuur: liet 
uitnemen der uudc cu het maken, leveren cu iuhaugen van 
een paar nieuwe bovcu-ebdeurcu met toldcurcn in de sehut-
.-lui- van het kanaal door Voomc tc Hellcvoctsluis, provin
cie Zuidhollaud. 

'I Zand, teu 12 ure, iu het gemeentelokaal: het aan
leggen van ecu grindweg, van den provincialen kunstweg 
bij Schatsborg, laugs den bcslaaudcn kleiweg over Leermens, 
Oostcrwgtwerd cn Tjamsweer, tot deu rijksweg langs het 
Damstcrdicp, ter lengte vau pi. 111. 6785 ellen. 

Tcrborgli, ten 12 ure, iu het logement vau Ter Leuk: 
bel bouwen van een Hecrcnhuis. 

Woensdag, ÏH Aug. 
's Ilage, ten 12 ure, aan het hoofdbureau der Maat 

schappij tot Kiploitatie vau Staatsspoorwegen: het opruiuieu 
van dc kcerinurcu der doorgangen van den spoorweg bij de 
bastions no. 7 cu uo. 9 tc Venlo, ten behoeve von deu 
Spoorweg van Maastricht uaor Helmond. 

Uonderdag, 27 Aug. 
' «Ui ige , Ion 12 ure, aan het ministerie vau biuneul. 

zaken: liet bcplantcu van ter zijde geborgen grond in de 
Peel, langs den spoorweg vau Venlo naar Helmond. 

Oldchove, teu 3 ure, iu bet gemeentehuis: het aanleg
gen van D8.'I5 cllcu grindweg. 

Vrijdag, 2H Aug. 
Middelburg, teu 10 ure, aau het provinciaal bestuur ; 

het uitvoeren van huitcugewouc voorzieningen aau dc oevers 
vau dc Calamiteuse polucra Borsseleu, Schouwen (distriet 
Finn invers-', Vlietc, Oud en Joug Hrcskcns eu Hoofdplaat, 
ni zulks iu 5 pcrceeleu van aanbestcdiug. 

Arnhem, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: het 
doen van outgravingen cn verdere werkcu tot opruimiug 
van het onteigende terrein uan den regter Waalocvcr ouder 
ITcrwjjnen. 

Arnhem, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het doen 
van huitcugewouc Vernieuwingen cn Herstellingen aau dc 
Rijkswerken, liclioorcude hij dc vcreu te Znlt-Bommel, Cu-
lenborg, Hcusieliem, St. Andries, Kavestcin, Mcgcn en Lit li, 
in de provincie Gelderland. in seven pcrceeleu. 

Lelden . ten 12 ure, op bet Gemccuelaudshuis: lo. het 
verplanten vau 1)5,000 bos Hcluigcwns onder Blocnicudaal, 
Zandvoort cu Noordwijk; 2o. van 65,000 bos ouder Noord-
wijk , Katwijk en Wassenaar; Ho. vau 102,000 bos onder 
Wuaeuaar; éo. hel bckrammen van 15,000 vierkante el 
Dijksglooijing met Itietmat; 5o. idem van 11,000el; Co. idem 
van 12,000 c l ; 7o. levering vau Petroleum; 8u. idem vau 
(inllipuli-olie; Ito. vau Petcrsburgsche Talk naar inoustcr; 
Ulo. bel leveren vau gereedschap; l lo , idem vau Rijshout 
cn Hladriet; cn 12o. liet Baggcrwcrk ter wederzijde van de 
keis-Jon-Koenen brug ouder Stompwijk. 

Zaterdag , 29 Aug. 
(•rollingen. (en H ure 's avouds, ten huize vau den 

koftijliiiisliumli r II. Ticl: het bouwen van een gebouw mei 
koepel 

Maandag, 31 Aug. 
Maafttrirht. ten 10 ure, aan het provinciaal bestuur: 

ilv uitvoering der vereischte vernieuwingen cn herstellingen 
aan de Uijks rivïerwerkcu laugs dc .Mans, met het ouder-
houd dtaryan tot deu .'listen Juli 1860, iu twee pcrceeleu. 

Dordrecht, teu 12 ure, ten raadhuizc: het amoveren 
der bestaande eu bet bouwen van een Nieuwe Leuveubrug, 
over de Voorstniatshavcu tc Dordrecht, met de daartoe be
hoorende ijzeren basciilerende Vallen, Lcuningeu, enz. 

tuiHlerdai i i . ten 12 ure, ten rund hui ze : het bonwen 
eener opeubare nrmcuschool uict lokanl voor dc gymnastiek 
in de koestraat, buurt K No. 213. 

Haarlem , de verbouwing van de zoogenaamde „Jager-
stal" tot drie woonhuizeu. 

Zwolle teu 2 ure, iu het logement „de Zeven Provin
ciën": het houwen vau ccn woonhuis, op dc reedsgcniaaktc 
aand hindering, auu den toegangsweg naar het- station... n ,

t 

Donderdag, 3 Mept. 
' H Ilage. ten 12 ure, aau het miuisteric vau binnenl. 

zaken: bel bouwen eener stecneu wacbtsluis bewesten Vlis-
lingen, niet ceuige daarbij bchoorcudc werken. , 

'• Hage, ten 12 ure, aau het ministerie van' Minnen], 
Zaken: het maken vau de gebouwen cu eenige andere wer
kcu teu behoeve van deu Spoorweg vau Meppcl naar (ïru-. 
ningcu. \ .< . 



's H u e , ten tl ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: de levering vau 3250 ton spoorstaven met eindver
bindingen, en 150 ton haakbouteu te Dordrecht. 

Zaterdag, ."» Nept. 
Leeuwarden . ten f l ' / j nre, in het gemecutchuis: het 

maken, leveren cn stellen van cene ijzcreu draaibrug, Inug 
21.80 cl cn breed 6.35 el. 

lUndei-dag . 24 Nept. 
's Hage, ten 11 ure, aan het niinUlcrii* van liiuueu). 

zaken: liet maken van de aardebaim en kunstwerken, voor 
den spoorweg IHUSCIICU .Middelburg eu Yliwsiiigen met het 
gedeeltelijk daar laugs strekkend kanaal, den onderbouw 
vau de Brug tc West-Souburg, benevens een gedeelte vnu 
den Middclbiirg-Vlismngsnlieu waterweg cn eenige verdere 
werken. 

Afloop van aanbestedingen. 
'sllage, 13 Augustus: bel maken vim grondwerken, 

bet leggen van spoorbanen eu wissels, Int leveren ran bal 
last eu het maken vau bestrutiugen Icn behoeve van bet 
algemeen magazijn en de centrale werkplaatsen te Tilburg. 
De lu i i* J . It. Hrocders te Tilburg, «ras van de elf inschrij
vers de minste, en wel voor J 16,040. Vervolgens werd aan
besteed het maken van afsluitingen op eu naast deu Wiel-
drcehtsclieu Zeedijk. Van de vijf inschrijvingen was de minste 
die vau den lieer C. Kuijk, te Breda, voor ƒ780. 

Raxcndaal. 13 Augustus: bet maken van eene nood-
of hulpkerk. Minste inschrijver de heer II. Hasselt nldaar 
voor ƒ7056. 

'sllage, 17 Augustus: de uitvoering van eenige werken 
tot verbetering van het vaarwater der rivier dc Lek, iu de 
gemeente llagestciu, prov. Zuid-Holland, eu Tuil en 't Waal, 
prov. Utrecht iu de raailijncii u°. LXXlXcuLXXX, Minste 
inschrijver dc beer A. G. lluiskcs, tc Hedel, voor ƒ 27,348. 
Daarna werd aanbesteed bet uitdiepen cn verbrecden van een 
gedeelte der rivier dc Hollaudsrht Usscl, even boven deu 
lickkerkcrkscbcu boczemmoud te Ouderkerk aan den Ussc). 
Minste inschrijver dc heer 51. van Kees te Sliedrccht, voor 
J 998. Eindelijk werd aanbesteed de uitvccring van dc vcr-
ciBchtc vernieuwingen en herstellingen aan dc rijks-rivicr-
werken iu het gedeelte der rivier de Lek, behoorcudctot de 
provincie Zuid-Holluud, beucveus in liet noordelijk gedeelte 
van dc rivier de Koord, iu dezelfde provincie, met liet on
derhoud dier werken lot en met 30 Juni 1869, iu twee per
ceelen. Minste iuselirijvers: perceel 1 de beer A. den Adel 
tc Dalem, voor j' 7090 en voor perceel 2 de heer C. Tim
mer tc Willemsdorp, voor ƒ3309. 

Arnhem, • » Augustus: bet verrichten vau eenige her
stellingen vnu metsel-, verw- en wttwerkeu aan gemeente
lijke gebouwen en bruggen , benevens bet vergrooten van 
den paardenstal on de iiicstbcrcidhigphiats. Itcstek no. 12. 
Ie perceel 11 inschrijvers, de hoogste .1. I*. Jansen ƒ257 , 
dc laagste O. Willcmscu ƒ 154; 2e perceel 11 inschrijvers, 
de hoogste J. I'. Jausen ƒ250, de laagste II. li. Ëijsvugcl 
ƒ150; 3c perceel 12 inschrijven, de noogstc C. Emmiug 
y. 'ï59, de laagste f'. F. Nicraad f 198; 4e perceel ^inschrij
vers , dc hoogste J . G. l'rimus ƒ592, de laagste II. H. Kijs-
viigcl ƒ244 ; 5c perceel 9 inschrijvers, dc hoogste G. van 
Kerkum ƒ 4 8 5 , dc laagste 11. B. Eijsvogcl ƒ 121; 6c perceel 
10 inschrijvers, dc hoogste S. N. A. llolsum ƒ 2 7 4 , de 
laagste II. B, Eijsvogcl ƒ145, van onwaarde 9 iuschrijvings-
bilictten. Bestek no. 13. 15 inschrijvers, dc hoogste J . G. 
Primus ƒ 802, de loagate F. Orth ƒ 620. Aan dc laagste 
usehrijvers zijn de verschillende pcreeclcii gegund. 

Advertentiè'D. 

AANBESTEDING. 
D E BURGEMEESTKK EN WKTHOUDERS VAN 

DORDRECHT. brengen bij deze Ier kennissc van de 
belanghebbenden, dat 0 |i Maandag den 31 Augus
tas aanstaande, des middags ten twaalf ure, ten 
Raadbuize der Gemeente, zal plaats hebben dc 
aanbesteding van 

Het Amoveren • er bestaande en het 
Bouwen van eene Nieuwe Leuvenbrug , 
over de Voorstraatshaven te Dordrecht , 
met de daartoe behoorende IJzeren bas-
culerende V a l l e n , Leun ingen , enz. 
Het bestek zal ter lezing liggen op de Secre

tarie en het Bureau dei' Gemeentewerken; ter
wijl de aanwijzing in loco zal gedaan worden , op 
Zaturdag den 22 Augustus daaraanvolgende, des 
voormiddngs ten In ure. 

De Bestekken zijn ter Secretarie verkrijgbaar 
tegen betaling van 50 Cents. 

Dordrecht, den 10 Augustus 1868. 
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 

De Secretaris, De Burgemeester, 
P. V A N D E N B R A N U E L E R . DE R A A D T . 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 31 Augustus 18G8 zal te 

Haarlem hij enkele inschrijving worden nsuibcsteed. 
De verbouwing van het perceel, ge

naamd de J A G E R S T A L , staande 
buiten de voormalige Zi j lpoor t , tot 
drie W O O N H U I Z E N , alles met bij
levering van mater ia len, arbeids-

J o o n e n enz. 
«stek en de teekeningen liggen ter in-

pn portier aan dc fabriek van de Hce-
fJAlRE cn Co. buiten genoemde poort 
trchitect A. VAN DER STEUR Jr., bij 

information te bekomen zijn. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
31 Augustus 18G8, des middags ten 12 ure op het 
Raadhuis, in het openhaar en bij enkele inschrij
ving aanbesteden: 

Het B O U W E N eener O P E N B A R E 
A R M E N S C H O O L met L O K A A L voor 
de G Y M N A S T I E K i n de Koes t raa t , 
buurt K n°. 213, met de levering van 
de daartoe noodige M A T E R I A L E N en 
A R B E I D S L O O N E N . 

De Voorwaarden dezer aanbesteding zijn Ie 
verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente tegen be
taling van 45 Cents en liggen voorts Ier lezing 
in een der lokalen van de Secretarie (AFDEELING 
PUBLIEKE WEKKEN ) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden vei kregen 
aan dei, Timmertuin dpr Gcmconto, op het Bu
reau van den II • Architect II. DE GREEF lz. , 
des voormiddngs van II) tut 12 ure. 

Amsterdam, den 18 Augustus 1808. 
Burgemeester en Wethouders voornd., 

(Get.; DEN l 'EX. 
de Secretaris 

(Get.) A. v. D. ELST, 
/. s. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag, den 31 Augustus 18GS, des na

middags ten 2 ure, zal iu het logement »de Ze
nen Provinciën," te Zwolle bij enkele inschrijving 
worden aanbesteed : 

Het bouwen van een WOONHUIS, 
op de reeds gemaakte zandfundering, 
aan den toegangsweg naar het sta
tion te Zwolle. 

Het bestek is van af den 25sten Augustus a. s. 
verkrijgbaar, tegen betaling van 50 cents, te Zwolle 
bij den heer MIJNDERS op den Vischpoortenplas 
en te Arnhem bij den Boekdrukker VAN DEU 
WIEL, terwijl de teekeningen van af dien zelfden 
datum van des voormiddags 10 tot des namid
dags 3 ure, voor belanghebbenden, ter inzage 
liggen te Zwolle bij den heer Mr. J. D. VAN 
KETWICH VERSCHUUR en te Arnhem ten kan
tore van de Architecten VAN GENDT. 

De aanwijzing in loco heeft plaats op Zaturdag 
20 Augustus a. s. des namiddags ten 2 ure. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WE'l'HOUDERS DER G E 

MEENTE LEEUWARDEN :.cbbcn het voornemen, 
op Zaturdag den 5 September e. k., des 
voormiddags ten 11% uur, in het Gemeentehuis 
aldaar, publiek aan tc besteden: 

Het maken , leveren en stellen v a n 
eene I J Z E R E N D R A A I B R U G , lang 
21.80 e l en breed 6.35 el . 

Bestek en inlichtingen zijn dagelijks, uitgezon
derd des Zondags, te bekomen bij den Gemeente-
Architect, van des morgens 0 tot des avonds 
6 uur. 

De inschrijvings-billcttcn moeten den 4 Sep
tember 18G8, vóór acht ure des avonds, franco 
aan de Sea-etarie der Gemeente zijn bezorgd. 

Leeuwarden, den 10 Augustus 1868. 
Hurgcmeesler en Wethouders voornoemd, 

DIRK ZEPER. 
Dc Secretaris , D E SWART. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZKN MEDAILLE PARIJS 1867. 
Alle soorten van Bouwkundige Ornamenten 

van Zink voorts Raamroeden, Dakramen , 
Dakroeven, Ballustraden, Ballusters, Ven
ti lators , cn Ventilatieroosters, G o t e n , V a -
sen, Falbela 's , Baden met eu zonder verwar
mingstoestel , Emmers en verdere voorwerpen 
voor huisselijk gebruik. 

Gegolfd zink voor Verandah's steeds in voorraad. 
ItOI'KYIII I* & lO.VIIV 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

D I J C H R H H O F F en Zonen (e Blebrlch. 
Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig, 

schriften , waarvan bij den ondergetcekenilc inzage 
tc bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N DER POT. 

mm u n n l m u m . 
WESTKBIIAVKM, Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren P lannen en Begrootingen voor de 
Verwarming eu Vent i leer ing van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam do Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dal doel aan hun in te zenden. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam-en Deurkozijnen, Kapiteelen. 
Consolen, Vazen, Fonteinen , Grafteekencn , enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free grit Grindstone. 
Slijpstcenen van 12 x 2 tot 48 x 6 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1807, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransen 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen , enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowon's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Hevan & Sturze, 
llonner-Hiitte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C . 

Adres: F O L K E R S A O». Rapenburg. Amsterdam. 

Slooiiifabi'ijk van Draadnagels 
te A R N H E M . 

Orders op dit artikel, in afmetingen van ' / . tot 
5'/, Rijnlandsclie duimen lengte , uit taai Duitscli 
ijzerdraad met verzonkene schroef of platkoppen, 
worden met spoed uitgevoerd. — Prijscouranten 
en monsters worden op ft aneo aanvrage gegeven en 
aan fabrikanten, winkeliers en aannemers voordeelig 
rabat aangeboden. Recommandeert zich tevens in 
het leveren of veranderen van Brandspui ten , 
Pompen en daarbij behoorende bcnoodigdheden. 

J . H . POTHMANN 

M I D D E L B A A R O N D E R W I J S . 

Bij D. A. THIEME, te Arnhem, zijn verschenen: 

SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE, 
ten dienste van het 

M I D D E L B A A R O N D E R W I J S 

en tot zelfonderrigt. 
Vrij bewerkt naar K N A P P , W A G N E R , Wagner's 

Jahresbericht en anderen, 
DOOR 

D r . C . H . T H I E B O U T Jr . 
bceraar aan de Hoogere Burgerschool te Arnhem. 

L E E R B O E K 

M I N E R A L O G I E , 
ten gebruikc bij het onderwijs in dc Delfstofkunde 

aan de middelbare scholen, 
DOOR 

R. E . D E H A A N , 
• tacraar nan dc Hoogere Burgerschool tc Nijmegen. 

1' Cursus. Algemecne Mineralogie. 
2' Cursus. Beschrijvende Mineralogie, 

.met meer dan 200 Figuren in den tekst van 
den 1*'™ cursus. 

te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C'. te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W . VAN DEK WIEL. 

Derde jaargang. N°. 35 
ftritiijil ferifiM iidmi Eiltruf bij 

II. A. TIIIGHB te Arnhem, 
friji per 3 minde, frnci . . . . /1.15. 

29 Augustus 1868. 

In inmat lick n » . m jurni|. 
Idrtrleiliti tut» / -.10 ptr gi.oni ttnl 

•• / -.15 int up\ « ni S°. 

WEEKBLAD yoor ARCHITECTED, H&EIIEÏÏRS, EABRIKANTEÏÏ, M M E 1 E R S en 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 V. W . V A N G E N D T J G h z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURG!!, C. J. VAN DOORN', D. GR0THE, J. II. LELIMAN', H. LINSE, S. E. W. R00RDA VAN ETSINGA, H. P. VOGEL, 

DE SPOOliWEG VAN SAMARANG NAAR DE 
VORSTENLANDEN. 

III. 

Wij heiratten thans ons overzicht van wat in 
Indische bladen omtrent dezen spoorweg gezegd 
wordt, cn voegen hier cn daar eene opmerking 
daarbij. 

In n°. Gi (van 25 Mei) komt cen artikel voor 
van den heer C. E. van Kestercn, getiteld »Be-
schuldiging en antwoord", waarin de Redacteur 
zich verdedigt tegen de beschuldiging van alles 
te zwart in te zien. Het artikel eindigt aldus: 

«Indien men voortgaat, zooais begonnen werd, 
zullen de resultaten van den eersten Ncderlandsch-
Indischen spoorweg zeker niet gunstiger zijn dan 
die, welke de Britsch-Indische spoorwegen gedu
rende 1800, tweede halfjaar, hebben afgeworpen. 
Zij zijn deze: 

»East-Indian 2.18 pCt. 
«Eastern-Bengal 1.G4 » 
«Punjab 0.28 » 
uGrcat-Indian-Penins . . . . 0.69 » 
«Bombay-Baroda 0.24 » 
»Scinde 0.31 » 
«Madras 1.49 » 
»Great-Southern 1.18 » 
»Calcutta and S. O. . . . verlies. 

»Op den bepaalden tijd, we herhalen het, komt 
de Ned. Indische spoorweg niet gereed: voor de 
sectie Samarang-Kedong Djatti, met het beruchte 
gat van Dumas (die huiveringwekkende begraaf
plaats van talrijke actiën!) is de termijn reeds een 
jaar verstreken. Ook het kapitaal zal ontoereikend 
zijn (') Doch om dat aan te vullen en een goeden 
gang van /.aken zooveel mogelijk te verzekeren, 
is eene enquête noodig en uitvoering van Art. 25 
van de concessie-voorwaarden, dat duidelijk een 
voldoend toezicht van Gouverncinentswcge beveelt, 
benevens van Art. 20, laatste alinea van de sta
tuten der Nedeilandsch-Indische Spoorweg-Maat
schappij : 

»»Bovendien kunnen drie commissarissen wor
den benoemd, uitsluitend belast met het toezicht 
op het komité in Ncderlandsch-Indië." " 

iiDaaraan gevolg te geven, moet dc Raad van 
beheer als zijn plicht beschouwen, indien hij ten 
minste zijne verantwoordelijkheid jegens het pu
bliek beseft; als zijn genoegen, indien hij over
tuigd is van liet gunstige van den stand van za
ken, en in ieder geval, als zijn redmiddel en 
zijne steun, als zijn lof cn zijne vrijspraak. Hoe 
verklaart men onderwijl dc houding der Regeering 
ten aanzien der spoorwegzaak ?" 

(Wij moeten doen opmerken, dat de vergelijking 
van den Sainarangschen spoorweg, een klein brok-
••i ukje op een eiland, met de groote aan elkan-

(*) Dit is t hun-i, i•:L terugkomst van deu lieer Groll uit 
Juva, aau dc aandeelhouders bekend, cu men knu dus op 
dat puut niet uiccr zeggen, dat dc Redactie van dc Loco-
motief du zaken te zwart kleurt. 

der sluitende continenteele lijnen in Engelsch-Indië, 
niet opgaat. Deze zijn in Verreweg gunstiger om
standigheden dan de lijn Samarang-Vorstenlanden, 
en het zal al heel wel zijn, indien deze in de eerste ja
ren zijne 7'/2 ton exploitatiekosten opbrengt. Boven
dien zijn die opbrengsten der Engelsch-Indische 
spoorwegen niet die van het eerste, neen voor 
sommigen van misschien het tiende jaar. De re
dactie van de Locomotief zou een goed werk doen, 
indien zij tevens de aanlegkosten, exploitatiekos
ten en lengte dezer verschillende spoorwegen, 
en hunne netto- cn bruto opbrengsten en exploi
tatiekosten, van het begin der exploitatie af, 
kon mededeelen. Daaruit zal waarschijnlijk, even
als in Europa, blijken: dat niet onvoorwaardelijk 
eene verlenging der baan, ook vermeerdering der 
opbrengst per kilometer medebrengt.) 

Behalve eene repliek aan cen schrijver in 
het Sourabayasch Handelsblad, voorkomende in 
N". G8 (12 Juni), in welk nommer tevens wordt 
gemeld dat de in de Toenhang gevallen locomo
tief er weer uitgehaald is, en eene mededceling 
in N". 70 (van 17 Juni) „een proefrid op het 
spoor van het stations-terrein alhier naar het 
nieuwe kanaal, werd gister middag omstreeks 
vijf uur gemaakt, en is het nu te verwachten, 
dat de aanvoer van het stortings-materiaal naar 
het havenhoofd al ras geregeld zal plaats hebben." 
bevat de Locomotief verder geen nieuws over 
den spoorweg. 

Die aanvoer van ruwe steenen voor de haven
hoofden zal eenigen tijd eene goede inkomst voor 
een gedeelte der eerste sectie zijn. 

In cen volgend nommer komen wij nog eens 
op het verslag van den Raad terug. 

In het Sourabayasch Handelsblad van 28 Maart 
1868 (N°. 38) komt eindelijk nog een artikel over de 
Indische spoorwegen voor van den ingenieur Roorda 
van Eysinga; grootendeels herhaalt hij daarin zijne 
grieven tegen de wijzo, waarop de spoorweg Sa
marang-Vorstenlanden is tot stand gekomen , reeds 
bekend uit zijne brochuren «eenige denkbeelden 
over goedkoope spoorwegen op Java." 

(Wordt vervolgd) 

HET BEDERVEN DER LUCHT IN WONINGEN, 
DOOR KUNSTMATIGE VERLICHTING. 

Hieromtrent worden in het «Journal fiir Gasbe-
leuchtung" proeven medegedeeld, die met cene 
verlichting door middel van koolwaterstofgas, pe
troleum cn olie genomen zijn, cn waarbij men 
zich ten doel hcellt gesteld liet vermeerderen van 
het koolzuur gehalte der lucht, gedurende cene 
zekere tijd van verlichting, waartcnemen. 

Berekent men nu, na onderlinge vergelijking 
het vermeerderen van het koolzuur bij de drie 
verschillende verlichtingstoflen, over eene licha
melijke inhoud van 100 kubieke ellen, en bij 
eene lichtsterkte van 10 normaale vlammen, 
dan verkrijgt men de volgende resultaten voor de 

absolute vermeerdering van het koolzuur gehalte 
der lucht: 

Tyd 
gedureude welke dc 

verlichting 
is waargenomen. 

Vermeerdering vau het Koolzuur 
in procenten. 

Tyd 
gedureude welke dc 

verlichting 
is waargenomen. Petroleum. Koolwnter-

Btofgas. Olie. 

0.0929 0.0708 0.0537 
2 » 0.1456 0.1342 0.1038 
3 » 0.1779 0.1513 0.1190 
4 » 0.1811 0.1562 0.1229 

Bij gelijke lichtsterkte ontwikkelt de petroleum 
alzoo meer koolzuur dan het koolwaterstofgas, 
en dit wederom wint het van dc olieverlichting. 

Door petroleum wordt bij eene vermeerdering 
van 0.1779 % koolzuur de luebt reeds onaan
genaam , eene verschijning die in een gelijk tijds
verloop bij koolwaterstofgas weinig, en bij olie 
in het geheel niet merkbaar is. 

Daar men nu echter niet aannemen mag, dat 
de vermeerdering van het koolzuur alleen oor
zaak is van het onrein worden der lucht, moet 
men dus aannemen, dat het vrij worden der on-
volkomene verbrandings-producten ook het zijne 
daartoe bijdraagt. 

Een lijn reukorgaan bemerkt dan ook bij ver
lichting door petroleum, zelf bij goede lampen-
constructie , oogenblikkelijk het vrij worden dier 
onvolkomene verbrandings-producten. 

Bovenstaande cijfers toonen verder aan, dat 
na verloop van drie uren bij alle drie verlich
tingstoflen de ontwikkeling van het koolzuur na
genoeg een maximum heeft bereikt, en dat eene 
goede olieverlichting dc voorkeur verdient. 

Dat de petroleumverlichting zeer ongunstig 
is blijkt van minder waarde tc zijn, als men be
denkt, dat deze verlichting toch meesttijds wordt 
aangewend in kamers, die slechts weinig perso
nen in eens bevatten, met uitzondering echter 
van die plaatsen, waar men niet in het bezit 
eener gasfabriek is. 

De drukkende cn onaangename gewaarwording 
welke men in eene door gas verlichte ruimte on
dervindt, is mede op rekening to stellen van dc 
steeds hinderlijke, uitstralende warmte die het 
gas afgeeft; eene goede ventilatie is hiertegen het 
ecnig afdoend middel. 

Voor kleine woningen, met in het geheel geene 
of zeer slechte ventilatie, is de gasverlichting 
dan ook in het geheel niet aan tc prijzen, want 
alle nadeelen hieraan verbonden, hoopen zich 
hier op eene wel over het hoofd geziene, maar 
toch niet te min schrikbare wijze op elkander. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Het maken eener verbinding tusschen Enge
land cn Frankrijk door middel van eene tunnel 
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blijft immer ter sprake. De kosten van aanleg 
van een spoorwcgtunnel onder het Kanaal wor
den door den ingenieur Remington op 7 millioen 
pond sterling geraamd, terwijl voor liet maken 
eener brug tusschen Dover en Calais cenc uit
gave van 20 millioen pond sterling gevorderd 
wordt. De waarschijnlijke jaarlijkschc inkomsten 
van de tunnel worden op 1.025,000 en de kos
ten van exploitatie op 650.300 pond sterling be
rekend. 

De heer Remington hoopt de tunnel in ccn 
tijdvak van 5-/j jaar te voltooien. 

— Volgens de Külnische Zeitung zijn tusschen de 
Pruisische en dc Nederlandsche regeering, op dit 
oogenblik onderhandelingen aanhangig over bot 
aansluiten van den Oldenburg-Bremer spoorweg 
bij het Nederlandsche spoorwegnet. De verbin
ding zou door het maken van een spoorweg tus
schen Nieuwe-Schans cn Ihrhove tot stand ge
bracht worden. 

— In allo dagbladen komen beschrijvingen voor 
van het ongeluk, dat den 208-™ dezer op den 
spoorweg van Chester naar Holyhead en nabij 
Dandulas heeft plaats gehad. De trein naar 
Ierland, die des morgens ten 7 ure 45 minuten 
vertrok, passeerde het station Abergele -tegen 
een ure in den namiddag, een half uur na 
den goederentrein, die dezelfde richting volgde. 
Het schijnt, dat even voorbij Llandulas een 
gedeelte van dezen trein losgeraakt cn van de 
helling afgedaald is, waarlangs hij naar boven was 
gesleept en tegen den passagierstrein gebotst is, 
die met cenc snelheid reed van veertig mijlen 
in liet uur. Het ongeluk greep plaats nabij cenc 
kromming. Dc machinist, ziende, dat eene bot
sing onvermijdelijk was, sprong van den trein cn 
kwam met lichte kwetsuren vrij. 

De achterste wagen van den goederentrein was 
gevuld met vaten petroleum, die ontploften toen 
zij mot dc locomotief in aanraking kwamen. Dc 
locomotief, de tender en drie rijtuigen eerste 
klasse werden verbrijzeld en verbrandden in den 
petroleum. 

Volgens nadere berichten zijn bij dit ongeval 
33 personen verbrand en grootcndeels onkenbaar 
en verdiept men zich in gissingen omtrent de 
oorzaak, waaraan het dalen van een deel van 
don goederentrein moot worden toegeschreven. 
Het schijnt, dat deze wagens, die aan den goe
derentrein moesten worden aangehaakt, door ccn 
schok van de machine tot aan dc helling voort
gestuwd cn vandaar met toenemende snelheid 
naar beneden geloopcn zijn cn dat men verzuimd 
had de achterste wagen te remmen. 

— De onderkoning van Egypte is van plan te 
Kaïro een prachtig paleis te laten bouwen. Do 
architect Drevet, die ook het Egyptische tentoon
stellingsgebouw heeft gemaakt, heeft het plan 
ontworpen, dat door Ismaïl-pacha is goedgekeurd. 

— Dc verhooging van het tarief van eenige 
Engelsche spoorweglijncn heeft een bond in het 
leven geroepen, waarvan de leden zich verbin
den , niet dan in den uitersten nood van dien 
spoorweg gebruik te maken en dan alleen van 
de derde klasse. Als herkenningsteeken dragen 
zij een lint met dc letters R. R. (Railway-reform) 
in hun knoopsgat. Het verzet zal zoolang wor
den voortgezet tot men van Londen naar Liver
pool voor 6 shilling 6 penecs rijden kan. 

— De Heer Lowe, bet bekende welsprekende 
lid van het Huis der Gemeenten, is voorzitter 
geworden van de nieuwe Atlantische Telcgraaf-
Maatschappij, welke het vasteland van Europa 
met Amerika verbinden wil. Dc Daily Telegraph 
prijst deze onderneming zeer aan. Hetzelfde be
langrijke werk, dat twee jaren geleden met zulk 
een goeden uitslag volbracht is, moot herhaald 
worden. De Groat-Eastcrn zal onder denzolfdcn 
kapitein, den nieuwen kabel op den bodem van 
don Atlantischcn Oceaan leggen. Dezelfde be
roemde ingenieurs Canning, Thomson cn Varly, 
die toon hun naam gemaakt hebben, zullen door 
dezen kabel een nieuwen lauwer trachten te win
nen. De kabel zal, van Brest naar dc kust van 
Amerika, iets meer dan 3000 mijlen lang zijn, 
doch zal een kleinen omweg nemen, ten einde 
de gevaren van de ijsbergen en de zandbanken 
bij New-Foudland to ontkomen, welko tot nu toe 
al de ongelukken op do bestaande lijnen veroor
zaakt hebben. 

Het zal eene groote aanwinst zijn voor Europa 
als het vasteland rechtstreeks met Amerika ver
bonden is, cn men dus daar geheel onafhankelijk 
is van de Engolscho lijn. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravcnhage. Door den Gouverneur-gene

raal van Nedcrlandscli-Indic zijn benoemd bij den 
Waterstaat en 's lands burgerlijke openbare wer
ken tot hoofdingen. 2<-<- klasse, dc ingen. l 8 ' ° 
klasse, G. L. van Lanschot Hubreclit; 

tot ingen. H<' klasse, A. Th. Lorillon, II. A. 
van Rossem cn C. W. Eckhout, ingen. 2-h- klasse; 

tot ingen. 2-h- klasse J. D. Berkhout cn A. M. S. 
Hogcrwaard, ingen. 3de klasse; 

tot ingen. 3<lo klasse, J. Andró de Ia Porto 
cn J. F. van Lakerveld, aspir. ingenieurs; 

tot asp. ingenieurs W. Heskcs, A. van der 
Bijll, A. J. Crommclin cn J. J. Brevet. 

— Volgens telegram, den 10 dezer van Gallo 
verzonden, is liet tweede gedeelte dor eerste 
sectie van don spoorweg van Samarang naar de 
Vorstenlanden, cn dus dc lijn van Samarang tot 
Kcdocng-Djati, geopend op Zondag 19 Juli , en 
was hot vervoer der stecnen, benoodigd voor dc 
havenwerken te Samarang, twee dagen bevorens 
aangevangen. /iV. i i . Cl.) 

— In dc 25 dezer gehouden zitting van den 
gemeenteraad van 's-Gravenhage, is met 15 tegen 
10 stemmen verworpen het voorstel van burge
meester en wethouders tot het nemen cener proef 
met het stelsel Liernur, tot afvoer van fecalc 
stollen. 

— In dc op 21 Augustus des avonds gehouden 
vergadering der Haagsclic afdeeling van de Ver-
ecniging tot bevordering van Fabriek- en Hand
werknijverheid in Nederland zijn herbenoemd dc 
aftredende leden van liet bestuur Mr. J. Kappcijnc 
van dc Coppello en II. P. Mutters Jr., cn ter 
vervanging van den heer J. F. Mansvclt Beek, 
benoemd de beer A. van dc Velde Az. De re
kening en verantwoording van den penning
meester over het afgeloopen dienstjaar is goedge
keurd. Na bespreking van de punten van be
schrijving der te Dordrecht tc houden algemcene 
vergadering is de benoeming van afgevaardigden 
aan het afdeclingsbcstuur opgedragen. 

Bot terdam. Over dc ontworpen richting van 
den staatsspoorweg van hier naar Dordrecht, in 
verband met hot plan van uitbreiding der gemeente 
op Feijenoord, is door B. en W. aan don ge
meenteraad een uitvoerig rapport ingediend. Daar
uit blijkt o. a., dat de minister van binncnlandschc 
zaken zich verocnigd heeft met cenc regeling, die 
hoofdzakelijk hierop nederkomt: dat de as van den 
spoorweg van Dordrecht naar Rotterdam den Var-
kenoordschen polder zal doorsnijden in cenc na
genoeg noord-noordwestelijke richting. Nabij don 
dijk van dien polder splitst bij zich in twee tak
ken , waarvan de moest oostelijke zich met ccn 
Hauwen boog ccnigszins westwaarts wendt cn dc 
Nieuwe Maas beneden het bolwerk overschrijdt, 
vervolgens langs dc Punt, de Beursbrug cn het 
West-Nicuwland loopt en, over het Steiger en 
dc Boerenvischmarkt, de Binnenrotte bereikt, 
welke liij volgt tot de Leestenmarkt; om ver
volgens door de Wccnabuurt cn over de Scbic 
zich met den Hollandschen spoorweg te veree
nigen. De westelijke tak buigt van liet punt 
van scheiding eenigszins westwaarts af cn loopt 
in eene noordwestelijke richting door, tot nabij 
den linkeroever van dc Nieuwe Maas. In den 
oostclijkcn tak zal over de te maken Noorderhaven 
cenc draaibrug gebouwd worden met twee ope
ningen , elke wijd 20 el cn voorzien van twee 
doorgangen, wijd 15 el over de belendende ka
den ; verder eene brug over de Nieuwe Maas 
cn dc beide belendende kaden cn eene dubbele 
draaibrug met openingen, wijd 18 e l , bij dc 
Punt. Voor hot overige zal de spoorweg door 
dc bebouwde kom dor gemeente Rotterdam tot 
nabij de Schie bestaan uit cono aaneenschakeling 
van viaducten cn ook vandaar tot deu Holland
schen spoorweg worden gemaakt in den geest 
als aangeduid is in dc in 1866 opgemaakte 
stukken. Aan de nooid-oostolijko zijde van den 
westelijken tak zal cenc spoorweghaven worden 
aangelegd, diep ten minste 5 el onder A. P. 
De Noorderhaven mot hare beide uitmondingen 
in de rivier do Nieuwe Maas wordt door de zorg 
van het gemeentebestuur van Rotterdam tot stand 
gebracht. Over do Schie zal ecno beweegbare 
brug worden gebouwd, die in den regel geslo
ten zal blijven. Door de gemeente worden aan 
den Staat al de voor de spoorwogwerkon noodige 
gronden in vollen eigendom afgestaan. Do kosten 
dor werken, die voor gezamenlijke rekening van 
don Staat en do gemeente zullen worden gemaakt, 
zijn geraamd op f 367,000; cn die, welke uit
sluitend voor rekening der gemeente zijn, op 
f 900,000. 

B. en W. hebben nu den Raad voorgesteld: 
1". aan do wijziging van het plan van uitbrei
ding der gemeente op Feijenoord zijno goedkeu
ring te hechten, en alzoo te besluiten tot de 
uitvoering er van over to gaan ; 2°. hun colle
ge to machtigen om, in verband hiermede cn 
met den aanleg van den Zuiderspoorweg, met 
den Staat dc bovenbedoelde overeenkomst aan le 
gaan. 

Utrecht. Men deelt ons mede, dat de staats
spoorweg van hier op Zalt-Bominel eerst den 
1»» November a. s. in exploitatie zal worden 
gebracht. (N. R. Ct.j 

—- Don 20stcn dezer is te Utrecht voor do ar-
rondissements-rechtbank dc zaak behandeld van het 
ongeluk, op don Ncd. Rijn-spoorweg den 2 Juni 
voorgevallen. Beklaagde is Gerrit van Zijl, ma
chinist bij don Ned. Rhijn-spoorwcg, die in den 
avond van 2 juni den goederentrein bestuurde, 
welke in den sicltrcin is gereden. Als verdedi
ger trad op m'. II. J. van Lier. 

Den 26 dezer heeft de rechtbank uitspraak ge
daan en don machinist vnn Zijl vrijgesproken 
van het zonder opzet doen ontstaan van gevaar 
voor een spoortrein, dat hij had kunnen en moe
ten voorzien, en waarvan verwonding cn andere 
lichamelijke letselcn bij onderscheidene personen 
en verlies van een menschcnleven het gevolg zijn 
geweest; de kosten tc dragen door den staat. 
Terstond na die uitspraak verklaarde de officier 
van justitie, in hooger beroep te zullen komen. 

De persoon van Mulder, uit Middelburg, die 
ton gevolge van dat ongeluk zoo belangrijk ge
kwetst is, wordt nog altijd tc Breukelen ver
pleegd cn was nog niet in staat, om als getuige 
te verschijnen. Men weet, dat bij gelegenheid 
van genoemd ongeluk dc hoer Wijnnc uit Gro
ningen zijn dood heeft gevonden cn er een tien
tal passagiers ineerofmin belangrijk zijn verwond. 

Leiden, 20 Aug. In de heden gehouden zitting 
van den gemeenteraad bracht, vóór het sluiten 
der vergadering, de hoogleeraar Buys nogmaals 
do zaak der duinwaterleiding ter sprake, cn vroeg, 
nu het gemeentebestuur van 's-Gravenhage de con
cessie De Veer c. s. als vervallen beschouwde, of 
Burg. cn Weth. in deze zaak reeds iets gedaan 
hadden en wat zij zich voorstelden to doen, daarbij 
het wenschclijke betoogende zich tot het verkrij
gen eener waterleiding in verbinding tc stellen 
mot het gemeentebestuur van 's-IIage. Dc voor
zitter verklaarde dat de zaak door Burg. cn Weth. 
niet uit het oog werd verloren, dat zij er be
zwaar in vonden mot het gemeentebestuur van 
's-Gravenhage in overleg te treden en dat er 
onderhandelingen aanhangig waren met de Duin
waterleiding-maatschappij te Amsterdam. 

Na eenige discussie, waarbij ook dc meening 
werd geuit, dat het in eene zaak, die voor Lei
den eene levensquaesüe was, nog niet onmogelijk 
kon geacht worden, dat de stad voor zich zelvo 
eene duinwaterleiding tot stand bracht, noo-
digdo de heer Buys Burg. on Weth. uitte onder
zoeken, wat cn van de zijde van Amsterdam èn 
van die van 's-Hage ter bevordering van de zaak 
werd gedaan en naar aanleiding daarvan voor
stellen tc doen, waarmede Burg. en Weth. ge
noegen namen. 

— Uit Beverwijk schrijft men aan do JV. R. Cl. 
als volgt: 

Nadat do wet tot wijziging van eenige artike
len dor concessie voor den nanleg vim ccn kanaal 
tot verbinding der Noord- cn Zuiderzeeën door 
de Staten-Generaal aangenomen on door ï. M. 
den Koning bekrachtigd was, is men in de na
burige gemeenten weder met meerdere kracht gaan 
werken aan do doorgraving van Holland op zijn 
smalst cn daarmede in verband staande wer
ken. Sedert eenige dagen ziet men weder ver
scheidene werklieden bezig aan do ontgraving 
van hot kanaal, terwijl de daardoor verkregen 
grond over hulpsporen gevoerd wordt naar hot 
Wijkcrmecr tot vorming der jaagpaden van hot 
kanaal. Twee kolossale stoom baggermolens, elk 
van omstreeks 80 paardekrachten, zijn steeds 
dag cn nacht bezig om hot kanaal tusschen de 
jaagpaden uit te baggeren cn dat dit met succes 
plaats heeft, wordt bewezen door dodiepto, die 
op vele punten roods moor is dan by de conces
sie gevorderd wordt. Twee kleine baggerma
chines, olk van omsteeks 25 paardekrachten, zijn 
eveneens dag cn nacht bezig met het baggeren 
in do zijkanalcn of om do grootere voor tc werken. 
De vernuftige wijze, waarop de door do bagger
machines opgebragtc grond achter dc jaagpaden 
goperst wordt, is zeer bezienswaardig en levert 
voor den ondernemer in vergelijking van do wijze, 

tiarop die grond vroeger vervoerd moest worden, 
I „rooto voordcelen op. Do werken aan het Noor-
I j c l , havenhoofd in dc Noordzee worden niet 

yacht voortgezet en dc in dit jaar gemaakte vor
mingen ziju groot, indien men dc mocielijkhcid 

vjn den bouw in aanmerking noemt. Do in don 
(fireloopen winter weggeslagen stelling is voor 
ut maken van dat hoofd door eene andere ver
vangen , waardoor de aanvoer van betonblokken 
( n andere materialen weder met geregelde kracht 
IJJII plaats hebben. Al deze werken geven aan 
jeze gemeente en hot naburige Velzen veel ver-
lieer cn aan vele nijvere handen brood. De toe
vloed van arbeiders is zeer groot, zoodat niet al
len geplaatst kunnen worden. Men berekent liet 
aantal werklieden, dat aan de doorgraving bij 
Velzen werkzaam is, op ruim 600 man. Dc 
verschillende cn grootschc werkplaatsen voor do 
uitvoering van dit werk ingericht, zijn, oven als 
de werken, zeer bezienswaardig en lokken dan 
0ok steeds vele bezoekers tot oen uitstapje naar 
Jcze plaats en omstreken uit. 

Dordrecht. Op Maandag 31 Augustus c. k. 
al alhier dc 17Je algemeene vergadering dor Vcr-
ccniging ter Bevordering van Fabriek- cn Hand-
ivcrksnijverhcid in Nederland gehouden worden. 
Daarin zullen o. a. de volgcndo punten bchun-

| Jcld worden)* 
A. Benoeming van nieuwe hoofdbestuurders. 

Voorgedragen worden: 1 °. voor den heer J. J. 
van Kerkwijk, de becren J. A. Keurenner, W. A. 
Smith cn F. W. van der Putton; 2°. voor den 
lieer Mr. A. J. W. Farncombe Sanders, dc hoe
ren J. van den Wall Bake, Mr. B. J. H. van Bla-
ricum en E. F. Georges; 3". voor den heer N . D. 
Brandon, dc heeren Mr. M. J. dc Lange, C. P. P. 
burasco cn J. Wijdoogen Jzn. Ter voorziening in 
de vacature, ontstaan door het vertrek naar het 
buitenland van den hoer E. Koecblin, worden 
voorgedragen de hoeren W. J. vau Zeggelen, Jhr. 
(Ir. J. J. do la Bassccour Caan on J. J. C de Wijs. 

II. Omvraag of voor dit jaar prijsvragen zullen 
worden uitgeschreven. Het hoofdbestuur heeft 
besloten gceno prijsvragen op dc punten van be
schrijving to brengen; kunnende, wanneer de al
gemeene vergadering tot dc uitschrijving van prijs
vragen besluit, deze door haar worden vastgesteld. 

C. Rapporten van hot hoofdbestuur 1". Rap
port nopens de vraag welke maatstaf moet wor
den genomen door de algemeene vergadering, 
tot toekenning van vereerendc getuigschriften aan 
werklieden. 2». Rapport nopens het in do lO"-" 
alg. verg. uitgebracht verslag der commissie, 
benoemd, om te onderzoeken: »Welke maatregelen 
behooren genomen te worden, om tc zorgen, dat, 
bij nijvcrhcidstentoonstellingen de medailles en 
andere eereblijken worden uitgereikt naar vaste 
cn billijke regelen; cn van die medailles en an
dere ecreblijken geen gebruik — door hen, die 
ze verkregen of niet verkregen hebben — wor
den gomaakt, dat met do eischen eener eerlijke 
concurrentie niet vcreenigbaar is." 3". Rapport 
nopens het door dc afdeeling 's-Gravcnbage in 
dc 16de algemeene vergadering gedaan voorstel: 
dat het Hoofdbestuur de Afdeelingen der Veree-
niging uilnoodige om op iedere algemeene ver
gadering verslag uit te brengen over den gang 
cn de vruchten van het middelbaar onderwijs in 
hare gemeenten gedurende liet afgeloopen jaar, 
cn wel meer bijzonder mot het oog op de nij
verheid. 4". Hot Hoofdbestuur deelt mode, dat 
liet adres om afschaffing der patentbelasting om 
bijzondere, later mondeling te ontvouwen rede
nen, voor alsnog niet is verzonden. 

D. Voorstellen: Van de afdeelingen: a. Dord
recht: 1". De afdeeling stelt voor, dat de alge
meene vergadering besluite, dat van nu af geen 
ecreblijkcn meer aan werklieden van leden der 
Vereeniging door do algomeclic vergadering zullen 
worden toegekend, maar dat hot verloenen daar
van aan iedere Afdeeling voor eigen kring worde 
Overgelaten. 2». Om in het vervolg do algemcene 
vergaderingen steeds in bot laatst van Augustus 
Ie doen houden, omdat hot gebleken is, dat oen 
vroeger tijdstip, zoowel den industrieel als den 
Mooten belangstellende zeer ongelegen komt; zijnde 
de maanden Juli en Augustus in den regel ge
wijd aan uitspannings- en berocpsreizen. 

b. Utrecht. De afdeeling stelt voor, dat do Ver
eniging haren invloed gebruike, om het werken 
en leveren op jaarrekening cn hot daaruit voort
vloeiende verloenen van lange en onbepaalde ere
mieten tegen te gaan. 

c Zwolle. Dc afdeeling stelt voor: lo. Hot 
hoofdbestuur op te dragen der Hooge Regcering 
'e verzoeken, om zoo spoedig mogelijk een wets
voorstel in to dienen tot regeling van den arbeid 

van vrouwen cn kinderen bij het fabriekwezen; 
2o. dat de alg. vergadering overwege of do ver
eeniging ook nog op andere wijze nuttig kan wer
ken , dan zij tot nog toe doet: bijv. door hot uit
geven tc bevorderen van nuttige of noodzakelijke 
geschriften over onderwerpen op het gebied van 
nijverheid. 3". Om dit jaar dc volgende prijs
vragen uit tc schrijven: 

»Mct dankbaarheid wordt erkend, dat in onzen 
tijd krachtdadige middelen worden aangewend, 
tot verbetering van de ontwikkeling der toekom
stige mannelijke bevolking, door invoering en 
uitbreiding van middelbaar onderwijs. 

«Intusschen kan niemand ontkennen, dat wel
vaart en levensgeluk in alle standen cn in 't bij
zonder in die van don werkman, evenzeer afhan
kelijk zijn van hot standpunt van ontwikkeling 
dor vrouwelijke bevolking. Men vraagt alzoo: 

»Door welk onderwijs en langs wolken weg kan 
de aanstaande vrouwelijke bevolking worden in 
staat gesteld, om (buiten den stand van dienst
bode) vóór bet huwelijk in eigen onderhoud te 
voorzien; en in gehuwden staat, zegen cn wel
vaart in den huiselijken kring tc helpen ont
wikkelen." 

Het hoofdbestuur stelt voor: a. Den bewerker 
van het antwoord op de door de 11* algemeene 
vergadering in 1862 uitgeschreven prijsvraag, lui
dende: «Welke middelen zijn er aan te wenden, 
om den ambachtsman gedurende den winter, dat 
hij zonder verdiensten rondloopt, werk en daar
door brood te verschaffen?" — een termijn te 
stollen tot bet inleveren der door hem toegezegde 
omgewerkte verhandeling, met het motto: «Kik 
die der menseden waarde kent" cnz. cn hem te 
kennen te geven dat, indien dat stuk niet vóór 
1 Januari a. s. zal zijn ingekomen, alsdan dc 
prijsvraag voor vervallen zal worden gehouden. 
b. Dat de algemcene vergadering de afdeelingen 
uitnoodigc, liet houden van volksvoorlezingen cn 
van wedstrijden tusschen werklieden, met alle 
haar ten dienste staande middelen tc bevorderen. 
c. Art. 30 aldus te lezen: Telken jarc wordt in 
de maand Augustus of September eene algemeene 
vergadering gehouden, waarvan de dag door liet 
hoofdbestuur in overleg met dc besturen der af
deelingen wordt vastgesteld. 

A r n h e m . De aanstaande vergadering van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs zal 8, 9 en 
10 September aanstaande tc dezer stede plaats 
vinden. Op den eersten dag, die aan de eigen
lijke vergadering gewijd is, wordt den loden vrijen 
toegang tot de tentoonstelling van nijverheid en 
kunst verstrekt cn gelegenheid aangeboden zich in 
het hotel H e l l e n i c aan ccn vriendschappelijken 
maaltijd te vereenigen. Op den tweeden dag kun
nen de leden onder geleide van feest-commissa-
risscn de tentoonstelling cn verschillende fabrie
ken alhier bezoeken of wel zich vcreenigen tot 
hot doen van rijtoeren in dc omstreken. In den 
morgen van dien dag wordt cenc matinee musi
cale door dc commissie voor do tentoonstelling 
den leden aangeboden en hun des avonds vrijen 
toegang verstrekt tot een groot concert, besloten 
met bal en vuurwerk, terwijl dc feestcommissie 
zorg zal dragen, dat er aan de verschillende ta
bles d'hótc te dezer stede gelegenheid is tot het 
bekomen van plaatsen en het formeeren van clubs 
voor de leden, die daartoe het verlangen den vo-
rigen dag kenbaar maken. Dc derde of laatste 
dag der bijeenkomst wordt dienstbaar gomaakt 
aan een uitstapje naar Culenburg cn de bezich
tiging der spoorwegbrug over de Lek. 

Zoo het weder wil medewerken, zijn den leden 
van het Instituut genotvollo dagen weggelegd en 
rekent men op eene talrijke opkomst. In het be
hing der orde kunnen wij den leden niet genoeg 
aanbevelen den secretaris der feestcommissie bij
tijds in kennis te stellen met het voornemen aan 
welk deel van het programma zij wenschen deel 
tc nemen en raden wij den leden aan den oproe
pingsbrief te bewaren; daar het vertoonen daar
van als voorwaardo tot het bekomen van toegang 
in enkele lokalen is gesteld. 

— M ' . Jacob van Lcnnep, do uitstekendstc ver
tegenwoordiger onzer letterkunde, is den 25 Au
gustus to Oosterbeek in OOjarigen ouderdom 
overleden. 

I N G E Z O N D E N . 

Amsterdam, 26 Augustus 1868. 

Mijnheer de Redacteur I 
Go zult mij toch do opneming van eenige rege

len als vervolg op mijn schrijven in N u . 33 van uwe 

courant niet weigeren, als ik daartoe na lezing 
van eene repliek, voorkomende in het laatste nom-
mer der Stoomposl, behoefte gevoel. Waarlijk, 
ik had niet durven denken, dat do Nederlandsche 
Sloompost, waarvan de redactie in de bureaux 
van het Departement van Binnenlandsche Zaken 
gezeteld is , mij de eer zou aandoen, ccn stuk op 
te nemen, waarin, wel is waar, ccnigcaunmerkin-
gen op mijn artikeltje gemaakt worden, inaar dc 
hoofdzaak, waarop het in deze aankomt, niet ont
kend wordt. Het antwoord van de Stoomposl 
vinden wij als ingezonden stuk cn komt, blijkens 
opschrift, uit Delft, hoewel wij , zonder dc waar
heidsliefde der redactie in twijfel tc willen trek
ken, aanvankelijk van gedachte waren, dat de com
mies-redacteur dit artikel geschreven heeft, daar 
men bezwaarlijk zonder zijne geachte voorlichting 
of die van den heer referendaris der afdeeling 
Waterstaat, bet juiste aantal vergunningen kan 
kennen, dio aan opzichters van den Waterstaat 
zijn gegeven, om extra werken voor particulieren en 
autoriteiten te verrichten. Maar, daar de bron 
van herkomst in deze niets ter zake doet, gaan 
wij liever de kracht en het gehalte der argu
menten tegen ons artikel na. 

Wanneer men het ingezonden stuk goed leest, 
wordt men in de gedachte versterkt, dat het door 
mij goschrevene waarheid is en dat er vele woor
den en zinsneden zijn ten beste gegeven, om mijne 
woorden te wederleggen; de schrijver hoeft ech
ter ondervonden, dat dit eene ondankbare taak 
is, als de feiten spreken cn de geheele verdedi
ging heeft zich daarom tot eene veranderde voor
stelling der zaak moeten bepalen. Er wordt toch 
erkend, dat de hoofdinspecteur en de referendaris 
der afdeeling Waterstaat belast zijn met het toe
zicht op de werken van het kanaal door Holland 
op zijn smalst, zooals wij vroeger de eer had
den mede tc deelcn; de omstandigheid, dat die 
heeren door den Minister van Binnenlandsche za
ken benoemd zijn, cn dat do kosten van dat toe
zicht ten laste van den concessionaris komen en 
door denzelfden Minister geregeld worden , neemt 
hot door ons gesignaleerde feit niet weg, dat 
twee hoofdambtenaren van den Waterstaat bezol
digd worden door eene onderneming, die door den 
Staat moet worden gecontroleerd en daar dit tractc
ment ophoudt, als dc maatschappij ontbondon wordt, 
zijn zij volgens onze overtuiging in de zaak gc-
iotoresseerd. Het is de kracht der Regecring, dat 
zij zich op oen onafhankelijk standpunt plaatst 
en nimmer door nevenbedoelingen geleid wordt, 
en om hiervan zelfs den schijn tc vermijden , is 
het noodig, dat dc ambtenaren in het algemeen, 
cn de hoofdambtenaren in hot bijzonder, niet 
financieel betrokken zijn in den korteren of ton
geren duur van ondernemingen, die door hen 
moeten worden nagegaan en waaromtrent van 
ben advies wordt ingewonnen, als er belangrijke 
vraagstukken op den voorgrond treden. Dat die 
zich hebben voorgedaan, is onzen lezers bekend 
en dat er nog meerdere zullen komen, durven wij 
voorspellen. Het kan ook niet anders of eene 
maatschappij, die goedvindt het door haar met 
de aannemers gesloten contract niet ter kennisse 
te brengen van de aandeelhouders, die hun geld 
ten beste der zaak geven, moet daartoe door 
gewichtige redenen genoopt worden cn na ver
loop van tijd zullen wij die over hun geheelen 
omvang kennen. 

Wat den heer Waldorp aangaat, bowaart de 
schrijver M. zeer te recht het stilzwijgen over 
de betrekking van ingenieur-adviseur bij de Ne
derlandsche Rijn-spoorwegmaatschappij cn wordt 
alleen aangemerkt, dat do Amstordamsche ka
naalmaatschappij hem niets betaalt voor dc be
trekking van gemachtigde van den Engelschen 
ingenieur Hawkshaw; het doet ook weinig ter 
zake, of de heer Waldorp door de maatschappij 
dan wel door den heer Hawkshaw betaald wordt; 
bet door ons gezegde blijft daarom niet minder 
waar cn de hcor Waldorp staat op geen onafhanke
lijk standpunt noch tegenover de kanaalmaatschap
pij noch tegenovor dc Rijn-spoorwegmaatschappij 
cn dit betreuren wij voor een hoofdambtenaar der 
staatsspoorwegen ten sterkste, daar de aansluiting 
der staatslijnen aan die van den Rijn-spoorweg cn 
de dienst op gemeenschappelijke stations als van 
zelf aanleiding tot verschil van gevoelen en be
langen moet geven. 

Als de heer M. zegt, dat de 1 ioofd-inspecteur 
van den Waterstaat thans geen tractcment meer • 
geniet als commissaris van den onderkoning van 
Egypte bij dc maatschappij van Suez, staat hot 
ons niet vrij dit tegen te spreken, daar hij in 
do gelegenheid is, dit met juistheid te vernemen. 
Wij verzoeken daarom den lezer in ons eersto 
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schrijven, de zinsnede over den hoofd-inspecteur 
in zooverre te veranderen , dat liij »eene aller
liefste bezoldiging gedttrende vele jaren heeft geno
ten,''* Wij hopen M. daarmede te hebben bevredigd. 

Over het aantal vergunningen aan de opzich
ters van den Waterstaat zij het ons vergund voor 
alsnog ons oordeel niet uit te spreken; het 
aantal daarvan is over ruim jaar genomen 
en om daarvan d« waarde te bcoordeelen, zou men 
meerdere inlichtingen behoeven. Werd het per
soneel der staatsspoorwegen ook vergunning voor 
extra werken gegeven, zoo zou M niet in gebreke 
gebleven zijn, daarop te wijzen, zoodat omtrent 
dit punt alle twijfel is weggenomen. 

Met de opneming dezer regelen zult u ver
plichten A. G. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 
Maandag, 31 Aug. 

Man»tiii lit. ten 10 ure, aan het provinciaal bestuur: 
de uitvoering der vereischte vernieuwingen en herstellingen 
I U de Rijks rivicrwerkeu langs de Maas, met het onder
houd daarvan tot deu Slaton Juli 1809, iu twee perceelen. 

Dordrecht, ten t2 ure, ten raadhuize: bet amovcren 
der bestaande cu het bouweu van een Nieuwe Leuveubriig, 
over de Voorst rants ha ven te Uordreelit, met de daartoe be
hoorendc ijzeren basculereude Vallen, Leuningen, enz. 

Amtilerdnm, ten 12 ure, teu raadhuize: bet bouwen 
eener openbare armenschool met lokaal voor dc gymnastiek 
iu de Koestraat, buurt K No. 

I lnur lc i i i . dc verbouwing van de zoogenaamde „Jager-
stal" tot drie woonhuizen, 

Z w o l l e ten 2 urc, in bet logement „dc Zeven Provin
ciën", het bouwen van een woonhuis, op do reeds gemankte 
zandfuudcring, aan deu toegangsweg naar bet station. 

'B llage, ten lO ' /j uw, aau bet provinciaal bestuur: De 
uitvoering van dc vereischte vernieuwingen cn herstellingen 
aan de rijkswerken laugs dc boven-, beneden- eu nieuwe 
Mcrwede, behoorendc tot dc werkeu der Mcrwede eu kil-
leu iu dc proviucien Zuidhollnnd eu Noordbrabant, met 
het onderhoud daarvan tot en met Jil .luui 1869, iu vier 
perceelen. 

WocnHdftg . 2 Sept. 
Hengelo , (Overijssel) ten 12 ure, ten huize van deu 

Logementhouder C. Eusiuk: het bouweu van ecu wiukel-
eu woouhuis. 

Donderdag, 3 Mept. 
'ullage, teu 12 ure, aan bet ministerie van binnenl. 

zaken: liet bouwen cener steenen wnchtsluis bewesten Vlis
singen, met eeuige daarbij behoorendc werken. 

'B llage, ten 12 ure, ami het ministerie vau liiuneul. 
Zaken: bet maken vau dc gebouwen en eeuige andere wer
ken teu behoeve van den Spoorweg van Meppel naar Gro
ningen. 

*» llage, ten 12 ure, aan het miuisterie van binnen], 
zaken: de levering van 3250 ton spoorstaven met eindver
bindingen, cn 150 ton haakboutcu te Dordrecht. 

Vrijdag, 4 Nept. 
's Iloscli, ten 10'/a ure, aau bet provinciaal bestuur: bet 

herstellen eu voorzien vau beschadigde kauaalboorden der 
Zuidwillcmsvaart, in de provincie Noordbrabant, iu twee 
perceeleu. 

Zwolle, ten 12 urc, aan bet provinciaal bestuur: het 
aanleggen vau een Mccslnng met bijbehoorend bcslagwerk, 
tot bevestiging van het lijupad langs de rivier deu IJssel 
iu Overijssel, tusscheg de pcilranijeu LXXXI cu LXXX11. 

Zaterdag, 5 Nept. 
Sloclitcren, ten 10 ure, iu het gemeentehuis: het aan

leggen van grindwegen iu die gemeente, ter gezamenlijke 
lengte vnn 23,144 el. 

Lcf i i tvnrdcn, ten H V j ure, in het gemeentehuis: het 
maken, leveren en stellen van eeue ijzeren draaibrug, laun 
21.80 el eu breed G.35 el. 

Knndvi i.lk . ten 12 ure, in de herberg bij v. Gelder: 
het ouder profil brengen en begrinden van deu breeden 
weg, met de daartoe betrekkelijke werken iu de geinccute 
Randwijk. 

Woensdag, O Nept. 
ITlreclit, door de Directie der Ned, Rhijuspoorweg Maat

schappij liet afbreken van eeuige keermuren, afgraven vau 
het noordelijk Talud en bouweu van Keer- en Perron muren, 
oj) Station Arnhem. 

Vrijdag. 11 Nept. 
(•rottingen, teu 12 ure, aau het prov. bestuur: het 

vervangen van dc Garmerwoldcniiolentil, iu deu weg vnu 
Groningen uaar Delfzijl, door eenen steenen Duiker. 

Dinsdag , 15 Nept. 
Maastricht, teu 12 ure, iu het cumedie-gebouwi bet 

slechten der ravelijueu A, B eu C en vau de werkeu lc Rui 
en de Roij. 

Donderdag , 24 Nept. 
's llage, ten 12 ure, aan het ministerie van binueul. 

zaken: bet maken van de aardebaan en kunstwerken, voor 
deu spoorweg tusschen Middelburg en Vlissingen met het 
gedeeltelijk daar langs strekkend Innaai, den onderbouw 
vnn de Brug tc West-Souburg, bcucvens ecu gedeelte van 
den M iddelburg-Vlissiugscheu waterweg cn eeuige verdere 
werken. 

Donderdag, 1 Oei. 
'•llage, teu 12 urc, uan bet ministerie vnn binnenl, 

znkcti: liet makeu van ccn gedeelte Spoorweg van deu Noor-
der JJdijk uaar- eu vau een Goederen station aan de Voor-
zaau te Zaandam. 

Afloop van aanbestedingen. 
'sllage, 20 Augustus: het leggen van twee leidende 

kribben en het herstellen van drie streksche kribben nabij 
dc spoorwegbrug te Kuilenburg. Er waren negen billettcn 

~ l " De minste inschrijver was dc lieer N . dc Hoon 
voor /"8800. 

p Augustus: lo. het verrichten van eenige 
Vau dc rijks-zeewering op het cilaud YVie-
^Vas do minste inschrijver B. Beukenkamp, 
w ƒ 6230; 2o. het verrichten vnn ccnïgc 
I n d e rij ks-zec wering op het eiland Murkcu. 

..Jmlnstc inschrijver de beer B. Beukenkamp, 
t ^ U p vncriiijj^"yoi>r ƒ8100; 8o. het verdiepen van eeuige 

gedeelten van het Noord-Holland ach kanaal in twee percee
leu ; dc minste inschrijver voor het late perceel was de heer 
G. Schalk, tc Buiksloot, voor f 10,850, die voor het 2de 
perceel was de heer B. Swets, tc Petten, voor ƒ2050 ; 4o. 
eeuige uitvoeringen bij den prov. zeedijk tusschen Naardcn 
en Muiderbcrg cn beoosten Naardcn; daarvoor was dc miuste 
inschrijver de heer G. Vos te Hlaricum, voor ƒ889. 

Utrecht, 21 Augustus: dcnaiilegvniidcnspoorwegGouda-
'sllagc met zijne kunstwerken cn gedeeltelijke levering van 
ballast cn gebouwen. Aannemer dc heer J . Verwnaijen, tc 
Arnhem, voor ƒ824,000. 

Zaandam, 22 Augustus: het bouwen vnu cene vaste 
brug in den stationsweg over dc nieuwe vaart alhier. Van 
de zes inschrijvers was dc hoogste de heer S. van der Kamp 
te Leiden, voor ƒ0095, dc laagste inschrijver, aan wien het 
werk werd gegund, dc heer J . Leguit Jr., alhier, voor 
ƒ5270. Dc begrooting was ƒ5420. 

'M llage, 24 Augustus: het uitnemen der oude en het 
maken, leveren cn inhaugen vnn een paar nieuwe bovcu-
ebdcuren met toldcureu in de schutsluis vau bet kanaal 
door Voornc te Hellcvoctsluis, provincie Zuid-Holland. Minste 
iuschrijvcr was dc heer W. van Leeuwen, te Hcllevoetshus, 
voor ƒ9480. 

Utrecht, 24 Augustus: het leggen vnu twee zoincrka-
dcu, bet graven van een gedeelte kanaal op den uiterwaard, 
genaamd de Roodvoct, het aanleggen vnn twee kribben, bet 
gedeeltelijk opruimen vau den stnteiikrib cn het plaatsen 
vnn grenspalen , alles aan den regter Nedcr-Rijnoever ouder 
dc gemeente Wijk bij Duurstede. Aannemer is geworden 
den heer J . O. Meijer te Tiel , voor ƒ28,700. 

SlaaMricht , 24 Augustus: het uitvoeren vnn eenige 
werken aau het burgerlijk eu militair vcrzekcrïiigshuis, dc 
laagste inschrijving was die vau den heer van Wvlick te 
Kcsscl, voor ƒ77,079. 

's llage, 2A Augustus: het opruimen vnu de keermuren 
der doorgangen van den spoorweg bij dc bastions uo. 7 en 
9 tc Vcnlo, teu behoeve van den spoorweg van Maastricht 
naar Helmond. Minste inschrijver was dc heer P. van Wy-
lick, te Kesscl, voor ƒ 522. 

Advertenties. 
Bestuur der Registratie en Domeinen. 

ONTMANTELING 
DER 

V E S T I N G M A A S T R I C H T . 
OPENBARE AANBESTEDING. 

De DIRECTEUR der REGISTRATIE en DO
MEINEN voor het Hertogdom Limburg, maakt 
bekend, dat op Dingsdag den 15 September 1868, 
des middags ten 12 ure, in de kleine Redoute 
zaal, in het Comedie-gebouw te Maastricht, al 
of niet onder zijne voorzitting door den Ontvan
ger der Registratie en Domeinen te Maastricht, 
bij enkele inschrijving cn onder voorbehoud van 
hoogere goedkeuring zal worden 

Aanbesteed: 
1. Het slechten der ravelijnen A , B en C 

der Bosscherfronten te Maas t r ich t . 
2. Het slechten van het werk L E R O I 

te Maas t r ich t en van het werk D E 
R O I J te Wijck. 

Voor elk werk moet afzonderlijk worden inge
schreven, terwijl de op zegel geschreven en ge
sloten billetten, uiterlijk vóór 12 ure 's middags 
van den dag, dien der besteding voorafgaande, 
moeten worden ingeleverd of vrachtvrij worden 
bezorgd ten Kantore van voormelden Ontvanger, 
om door of namens den Inschrijver, of anders 
door den Ontvanger onmiddclijk in eene aldaar 
geplaatste gesloten bus te worden geworpen. 

Bestek met teekening, voor elk werk afzonder
lijk, liggen ter inzage ten burele van voornoem
den Directeur en aan de kantoren van de Ont
vangers der Registratie en Domeinen tc Venlo, 
Roermond en Maastricht, aan welk laatstgemeld 
kantoor het bestek met teekening van ieder werk 
tegen betaling van ƒ 1.— verkrijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Zaturdag 12 September 18C8, tc beginnen bij 
het werk LE ROI nabij de Spoorwegbrug over 
dc Maas buiten de Boschpoort te Maastricht. 

Maastricht, 20 Augustus 1808. 
De Directeur der Registratie cn Domeinen, 

GRATAMA. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 31 Angustus 1808 zal tc 

Haarlem bij enkele inschrijving worden aanbesteed. 
De verbouwing van het perceel , ge

naamd de J A G E R S T A L , staande 
, bui ten de voormalige Zi j lpoor t , tot 

drie W O O N H U I Z E N , alles met bij-
levering v a n mater ia len, arbeids-
loonen enz. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter in
zage bij den portier aan de fabriek van de Hec
ren PREVINA1RE cn Co. buiten genoemde poort 
en bij den Architect A. VAN DER STEUR Jr., bij 
wien nadere information tc bekomen zijn. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER Q E . 

MEENTE LEEUWARDEN hebben het voornemen 
op Zaturdag den 5 September e. k., dei 
voormiddags ten l l ' / a uur, in het Gemeentehuis 
aldaar, publiek ann tc besteden: 

Het maken , leveren en stellen va» 
eene I J Z E R E N D R A A I B R U G , lang 
21.80 e l en breed 6.35 el . 

Bestek cn inlichtingen zijn dagelijks, uitgezon
derd des Zondags, te bekomen bij den Gemeente. 
Architect, van des morgens !) tot des avonds 
6 uur. 

De inschrijvings-billetten moeten den 4 Sep. 
tember 1808, vóór acht urc des avonds, franco 
aan de Secretarie der Gemeente zijn bezorgd. 

Leeuwarden, den 10 Augustus 1808. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd 

DIRK ZEPER. 
De Secretaris, D E SWART. 

Wordt T E K O O P gevraagd een gebruikt 
W A T E R P A S - I N S T R U M E N T van Trough-
ton ; adres met opgave van prijs, a,an den Aan
nemer J. VERKUIJL QUAKKELAAR te Vlissingen. 

C H A R L E S R E M <fc B I E N F A I T . 
W E S T E R I U V E N , Wijk IS , N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren Plannen en Begrootingen voor de 
Verwarming en Venti leer ing van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in tc zenden. 

PORTLAITO-CEMMT^ 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

III.K'H F. It II O F F en Zonen te Biebrich. 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig, 
schriften, waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

JAN V A K DER POT. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam-en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Grafteckenen, enz. 

Ransome's Patented Solu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-prcparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 X 2 tot 48 X 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1807, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fronsen 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen , enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bcvan &Sturze, 
Bonner-Hiitte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & O». 
Adres: F O L K S B S & O». Rapenburg, Amsterdam. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PARIJS 1867. 
Alle soorten van Bouwkundige Ornamenten 

van Zink, voorts Raamroeden, Dakramen, 
Dakroeven, Ballustraden, Ballusters, Ven
tilators en Venti lat ieroosters, Go ten , Va-
sen, Falbela 's , Baden met en zonder verwar
mingstoestel, Emmers en verdere voorwerpen 
voor huissclijk gebruik. 

Gegolfd zink voor Verandah's steeds in voorraad. 
i t ( M » i : \ n i i s & coitn?. 

te Arnhem by D. A. THIEME. — Iloofdcorrespondonten L. VAN BAKKENES & C . te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Derde jaargang. N 0. 36. 

Verschijnt (eregeld iedere» Zilerdig bij 
It. A. TIIIKHE te Arnhem. 

I'rijl |«T .1 Milde! frinro |i. f. f 1.65, 

6 September 1868. 

lel ibuieert liik normei jurgug. 
Idrerleilièl l.ile« / - . t i l prgiiim regel 

ei /-.IS <nr zegel el eei I*. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, n6-EIIEURS,PABRIKA]JTEI, AAOEIERS en 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 DOESBURGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. II. LELIMAN, 1L LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EÏSINGA, H. P. VOGEL. 

OVER DE RIOLEERING DER STEDEN. 

In dc zitting van den Gemeenteraad van 's-Gra
venhage van den 25 Augustus 1808, is het voor
stel behandeld van Burgemeester cn Wethouders 
van den 4 Augustus j l . om ten koste van de ge
meente eene proef met Liernur's stelsel tc ne
men. Tegen onze verwachting in is het nemen 
van die proef met 10 tegen 15 stemmen verwor
pen. Wij zeggen tegen onze verwachting, want 
niet alleen, dat in de voorrede van het werk van 
F. C. Kripp, »the sewage question", aan Z. K. II. 
Prins Hendrik opgedragen, duidelijk gezegd wordt, 
dat het eene welbekende daadzaak is, dat de ge
meenteraad van den Haag besloten had, proeven 
voor hare rekening te doen nemen (in 1807), 
zoo las men het bijna overal in de couranten cn 
waren de meeste gemeentebesturen terecht nieuws
gierig naar den afloop. 

Het is of schijnt zeer toevallig, dat het rapport 
van den Directeur der gemeentewerken te Dordt, de 
lieer H. Linse, juist in dien tijd publiek gewor
den is; hij schijnt in den Haag nogal invloed 
te hebben uitgeoefend . zoowel melkbaar uit het 
preadvies van Burgemeester en Wethouders als 
uit de discussiën in den gemeenteraad zelf, cn 
daar het vast niet in zijne bedoeling zal gelegen 
hebben, naar buiten efl'ect te maken, maar zijn 
schrijven meer voor zijn gemeentebestuur be
stemde, zoo achten wij het een verblijdend ver
schijnsel , dat men luistert naar mannen, die over 
de practische uitvoering moeten kunnen oordeelen. 
liet is toch ontegenzeggelijk waar, dat men het 
gemakkelijkst oordeelt over zaken, die men niet 
grondig kent; ziet men het plan eener stad voor 
zich, dan trekt men zoo gemakkelijk een of twee 
lijntjes, die een riool voorstellen. Men besluit 
zoo gemakkelijk, dat niets onmogelijk is , en men 
doet dit des te gemakkelijker als men over de 
kosten van uitvoering niet behoeft te denken. 

Wij zullen ons niet veroorloven het rapport 
van den heer Linse van punt tot punt te be
spreken, maar gclooven niet te veel te zeggen, 
dat pag. 30 van onderen, pag. 50, 51 en 52, 
dc leden van den Ilangsehcn gemeenteraad niet 
tot dc proef geanimeerd hebben. Minder aange
naam zal het den heer Linse zijn, de brief van 
den heer Maas Geesteranus, van 18 Augustus 
1808, en die van den heer Liernur, in de zitting 
van 25 Augustus ingekomen, te lezen, die niet 
zeer flatteus zijn, voor wie zich tegen het ne
men van proeven durft uitlaten, en die hem ook 
bier zullen bewijzen que chaque médaille a son 
revers. — 

Het is zeer natuurlijk, dat cene groote menigte 
van belangstellenden in do enorm veel besprokene 
rioolquaesties der gemeenten, te leur gesteld zijn 
door het afstemmen van die proef, deels omdat 
sommigen, waarachtig een resultaat voor den 
landbouw uit die proef wilden zien , deels ande
ren, omdat zij meencn, dat als de beer weggeruimd 
is, de rest aan de gezondheid niets afdoet en de 

vuilwaterriolcn zoo kunnen blijven; en helaas! 
weer anderen, die in die proef een gewenscht 
uitstel van eenige jaren zagen. Trekken wij deze 
laatsttn, die tegen de groote uitgave opzien, en 
evenmin genegen zijn ƒ 25 per hoofd voor 's-Gra
venhage of (zie bijblad pag. 102 brief van den 
heer Maas Geesteranus) 2 millioen voor het 
wegvoeren van secrectvuil, willen betalen als 
f 1.800.000, volgens bet plan van den architect 
aldaar voor eene geheel nieuwe rioleering met weg
voer van alle vui l , dempen der grachten , ver-
brecden van straten, aanleg van losplaatsen enz., 
daaronder begrepen, dan wordt het getal van.de 
stemmen voor de proef al zeer beperkt. " 

Hoe het ook zij, de proefis afgewezen, en wij 
vragen niet, wat zal den Haag, maar wat zul
len de gemeentebesturen nu in het algemeen 
doen? zooals men het noemt, de zaken »in dc 
doos doen" tot eene nieuwe epidemie het vraag
stuk wederom boven aan de agenda plaatst, of 
trachten plannen te verkrijgen, om dc gezond
heidstoestand der steden te verbeteren? — Wij 
hopen het laatste — en al kan men met weinig 
grond hopen, dat dit werk met die énergie zal 
worden aangevat als te Brussel, waar men dc 
quaestie over de waarde van het rioolwater met 
of zonder faecale stollen door de geleerde we
reld laat bepraten, doch intusschen milliocncn 
besteedt, om niet alleen het vuile water uit de 
stad weg te voeren, maar ook om ongezonde 
buurten weg te ruimen, zoo kan cr zooveel ge
daan worden, voor zooveel een gemeentebestuur 
ten minste de waarde van gezondheid en men-
schenlevens boven de theorie van de waarde van 
meststoffen wil stellen. Ieder in deze zaak be
trokken persoon en vooral den leden van dc ge
meenteraden raden wij daarom aan tc lezen het 
boekskc bij August llirserwald te Berlijn 1808 
uitgegeven cn getiteld Ucber die Kanalisation 
von Berlin — Gutachten der Königl. wissen-
schuftlichcn Deputation für das Medicinalwc-
scn, met een naschrift van Rud. Virchow. In 
dat boekskc woi dt de quaestie der riolen uit een 
oogpunt van deu algemeenen gezondsheidstocstand 
beschouwd — en het geeft misschien aanleiding, 
dat iedere gemeente eens de lijst van de gemiddelde 
startte jaarlijks per mille laat opmaken, om tot 
de overtuiging te komen of maatregelen in het 
algemeen belang al of niet noodig zijn. — Het 
was ons aangenaam te zien, dat dc heer Liernur 
ook de ruiming der faecale stollen uit dit oog
punt beschouwt. Hij zegt op pag. 170 (verslag 
gemeenteraad van 's-Gravenhagc), dat menschen 
in wien men onbepaald vertrouwen mag stellen, 
wegens wetenschappelijke vorming, helder inzicht 
cn maatschappelijke positie, beweren, dat men door 
verwijdering dezer (faecale) stoften het sterfte
cijfer van cene bevolking van 100,000 zielen 
jaarlijks met 1500 verminderen kan, dat is met 
15 op de 1000 zielen. Wij voor ons ver
wachten dit resultaat niet cn dat zit hem den
kelijk in de wetenschappelijke vorming, want 

wanneer wij plaatsen citeeren zooals Frankfort a/M 
waar men dc gemiddelde sterfte rekent tegen 18.2 
per mille, dan zou de sterfte daar tot 3.2 
p. m. kunnen dalen, en wanneer men op het 
platteland de gemiddelde sterfte op 15 stelt, zou 
de sterfte ophouden. — Wij vinden dit voorbeeld 
wel wat onbepaald en evenals de opbrengsten 
der meststoffen niet te laag geraamd. De ge
middelde sterfte wordt op de gezondste plaatsen 
van het platteland gerekend op 18 per mille; 
bij eene sterfte van 23 per mille in de steden, 
worden maatregelen ter verbetering van den ge
zondheidstoestand noodzakelijk geoordeeld; kan 
men dus die steden door maatregelen ter verbe
tering van den algemeenen gezondheidstoestand met 
5 per mille verminderen, dan mcenen wij dat 
hiervoor geen geld mag gespaard worden , en 
dit zal ook geen enkel inwoner willen. 

Dat door gepaste maatregelen te nemen, de 
ziekte en sterfte zeer kan verminderen, is in L i 
verpool gebleken ('), waar de sterfte van 30 per 
mille op 29, 20, en in 1800 op 24.2 teruggegaan 
was. Van het hoogste nut zou het daarom zijn, 
wanneer de onderscheidene gemeente-architecten 
ons eene opgave zonden van de sterfte per 
mille in de laatste jaren, bijv. sedert 1851, daar 
dit uit de jaarlijkschc verslagen gemakkelijk en 
spoedig is over te nemen, en wanneer in die 
staten de overledenen aan cholera gedurende de 
in dien tijd geheerscht hebbende epidemieën wor
den opgegeven, dan verkrijgt men een algemeen 
overzicht van den wezenlijken gezondheidstoestand 
van Nederland, waarmede de gemeentebesturen 
zeer zouden gebaat zijn, ten einde de waarach
tige middelen tot verbetering op te sporen. 

Wij verbeelden ons niet, dat gelijke oorzaken 
op onderscheidene plaatsen daarom gelijke gevol
gen zullen hebben, maar wij achten het zeker, 
dat de kennis der sterfte, wanneer men die voor 
iedere plaats in verband beschouwt met zijne 
ligging, omgeving, rioleering enz. gegevens zal 
leveren, welke van zeer groot nut kunnen zijn. 

Wij voor ons vreezen geene tegenspraak als 
wij voor waarheid aannemen , dat steden, welke 
geene afwatering hebben, waar de riolen overal 
vol water staan, waar noch het vuil noch het 
water dan door toevallige omstandigheden be
wogen wordt, waar alles in de riolen of 
grachten in staat van ontbinding i s , in zeer 
slechte voorwaarden verkeeren voor eene goede 
gezondheid, dat men door het wegruimen van 
stilstaande wateren en het maken eener af
vloeiing van dc riolen de gezondheidstoestand 
krachtdadig verbetert, maar het is daarom nog 
volstrekt niet waar, dat steden, die met deze kwaal, 
niet behebt zijn, daarom minder sterfte zullen aan
wijzen; het is zeer licht mogelijk, dat de sterfte 
daar gelijk is en dat de reden er vun in ge
heel andere oorzaken moet gevonden worden. 
In Groningen bijv. wordt dc beer opgezameld en 
dagelijks weggevoerd ; hoe is het daar met de 

(*) Zie pag. G vau guuocnid rapport uit Berlijn 1868. 
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gemiddelde sterfte? Is deze minder o f m e e r dan 
in plaatsen, waar dit niet geschiedt? H o e is het 
met de gemiddelde sterfte in plaatsen aan eene 
stroomende rivier gelegen, in verhouding tot plaat
sen aan stilstaande wateren? 

Dit zijn dunkt ons vragen, die tot ecnig resul
taat kunnen leiden, omdat hierin verbotcring tc 
brengen is. De meerdere of mindere sterfte, aan 
den meerderen of minderen afstand van do plaatsen 
uit zee toegeschreven, doet niets af, daar wel 
geene gemeente afgebroken zal worden —- o m 
zich te verplaatsen. 

De lezing van het verslag der gemeen teraads-zitting 
van 25 Augustus tc 's-Gravcnhage leerde ons dat met 
overtuiging door beide partijen gesproken werd, 
maar bracht ons geen stap nader bij het ant
woord wat men aldaar zal doen. — Er moet 
toch volgens onze denkbeelden iets gedaan wor
den , en dit brengt er ons van zelve toe, om 
met een enkel woord ons gevoelen te zeggen over 
het vraagstuk der riolen. Wij meenon met den 
heer Linse en anderen over het rechte begrip van 
het woord rioolstelsel te moeten verschillen. 

Volgens onze bescheiden mcening is in het 
algemeen een rioolstelsel niets anders dan een 
goed gelegd op elkander afvloeiend buizennet, 
dat het vuil uit eene gemeente wegvoert. 

Zijn de riolen zoo gelegd, dat zij niet afvloeien, 
dat alleen het overtollige water er afzakt, waar 
dan ook heen dan noemen wij het geen riool-
stetsel, maar vergaarbakken van vuil en afleidin
gen van straat- en ander vuil water. 

Nu is liet bij het gebruik van het woord riool
stelsel onverschillig waar de massa naar toevloeit, 
want dit zal wel voor iedere stad of plaats anders 
ziju, maar het is niet onverschillig of het riool
stelsel gebezigd wordt tot afvoer van alle vuil — 
of dat de ïnenschelijkc excreta afzonderlijk wor
den afgevoerd: in dat geval komt men tot eene 
splitsing, waarvan men het eerste met de Duit
schei s kanalisatie en het tweede afvocrstelsel zoude 
kunnen noemen. Terwijl nu het eerste stelsel 
van kanalisatie hetzelfde blijft, alleen met dit on
derscheid, dat het al of niet de faecale stollen af
voert, heeft men voor den afvoer cene menigte 
vau stelsels, of liever hulpmiddelen, want het 
systema Licrnur, die dc faccus door buizen uit de 
huizen iu putten leidt cn ledigt, is eigenlijk het 
eenige stelsel dat aanbeveling verdient, het sys
tema van fosses mobiles het tonnen-systoem. 

liet systema van Dcviseurs cn eindelijk het sy
stema van beerputten in de huizen, cn welke va
riation men daar ook o j i vinden kan, zijn alle als 
nadcelig voor de gezondheid en ongeriefelijk voor 
dc bewoners te verwerpen, liet "maken van 
alle voorwerpen, die dc uitwerpselen van een huis 
en zijne bewoners niet onmiddellijk verwijderen, 
belmoren overal afgekeurd tc worden, en kunnen 
nooit iu aanmerking komen, daar, waar van ver-
beleren van den gezondheidstoestand ernstig sprake 
is; zij komen dan ook alleen als reservoirs van 
beer, die men voor den landbouw behouden wil, 
in aanmerking. 

Wij voor ons houden het daarvoor, dat hot een 
goeden gezondheidsmaatregel zoude zijn , het maken 
van beerputten in of achter de huizen voortaan te 
verbieden, en deze alleen toe te staan in hofjes, 
fabrieken , kazernen en dergelijke verzamelingen 
van woningen, cn te gelasten, dat die niet anders 
dan met een pneumatiek toestel mogen geledigd 
worden. 

Dat hiermede in verband staat eene tc nemen 
beslissing omtrent de wijze van riolecring, is on
vermijdelijk. 

Men moet kiezen tusschen enkele kanalisatie of 
kanalisatie en afvoer. 

Hij cene grondige eri algemcene kennis van onze 
llollnndschc huizen, welke alle cene loozing op 
dc riolen hebben, is zeker wel hetuitvoerbaarste 
middel, alle vuil onmiddellijk af tc voeren cn dc 
riolen zoo in te richten, dat ze geregeld afstroo-
nien. Op die wijze verboten men zeker den ge
zondheidstoestand. Men ergere zich niet bij voor
baat over onze persoonlijke opvatting, om alle 
vuil weg te voeren. Wij zullen altijd de eerste 
zijn, om cen bestuur toe te juichen, dat een dubbel 
stelsel wil invoeren cn dat zich niet alleen sterk 
genoeg gevoelt het door te drijven, maar e r ook 
het geld voor over heeft, maar wij beweren,dat 
dc algemcene gezondheidstoestand e r niet mede 
gebaat wordt, of het sccreetvuil onmiddellijk met 
of zonder het rioolwater wordt afgevoerd — mits 
dat het wordt afgevoerd. — Uit een bouwkundig 
evenals uit een administratief oogpunt raeenen 
wij ons met dc waarde voor den landbouw minder 
te moeten inlaten; wij houden het daarvoor, dat 
de landbouw zijne eigene belangen in dezen moet 

behartigen, heeft dc mest voor hem de waarde 
die men opgeeft, dan zal cr zich zeker wel cene 
maatschappij opdoen, dio zich met den aanleg cn 
de exploitatie wil belasten ; wanneer ieder zich we
der op zijne plaats begeeft en dus de gemeente
besturen willen handelen in het belang van den 
algeineencn gezondheidstoestand , dan wordt er een 
begin gemaakt en dan houdt de oneindige dis
cussie op, die ten nadcelc van dc gezondheid 
uitloopt. v 

Men schijnt in Duitschland in den laatsten tijd 
hot middel gevonden te hebben, om het rioolwater 
zoodanig tcdesiiifccteercn, dat do bczinkselen waar
de als meststof behouden en het rioolwater ge
zuiverd wegloopt, zie het werkje van Dr. Hubert 
Grouven (Canalisation, oderAbfuhr? Glogau. Ver
lag von Carl Flamming i807 en het naschrift van 
R. Virchow in het voorgenoemde werkje over de Ka-
nalisation von Berlin, dan mcenen .wij dat de daarin 
beschreven proeven evenals die, welke gedurende 
nicer dan 10 jaren in Darijs worden genomen, dc 
oplossing weldra zullen geven van de ontlasting 
van het vuil der steden met behoud van de mest
stof voor den landbouw, waarop wij in cen vol
gend artikel hopen terug tc komen. 

DE DOORGRAVING VAN HOLLAND OP ZIJN 
SMALST. 

Geschiedenis cn Kritiek 
door 

A. Hué'T. 
Burgerlijk Ingenieur. 

Onder bovenstaanden titel verscheen dezer da
gen bij Loinaii & Verstcr te Amsterdam eene 
brochure van 152 bladzijden voor den prijs van 
ƒ0.00 per exemplaar, welke mededeeling al da
delijk het vermoeden wegneemt, dat deze uitgave 
cene linancieele speculatie kan genoemd worden. 

De schrijver moet wel moed gehad hebben, om 
een dusdanig lijvig boekdeel samen te stollen, 
alléén om de attentie van het publick op zijne 
groote vraag «sluizen of geen sluizen" tc vesti
gen, op cen tijdstip, dat alles onherroepelijk is 
beslist, en zonder wezenlijke aanwijzing te doen, 
Wat hij in deze zaak verder wenscht dat geschie
den zal. 

Het opstel, dat hier cn daar een flinke pen en 
overredingskracht verraadt, kan ongelukkigerwijze 
geen aanspraak maken op kortheid; het is zoo 
lang, dat er o. '• eene bijzonder groote weetgie
righeid moet bestaan, om het den lezer tot dc 
laatste bladzijde tc doen uitlezen, tc meer als 
men weet, dat de laatste bladzijden niet tot een 
resultaat konten . maar het opstel als onafgemaakt 
schijnt afgebroken tc zijn. 

Als bewijs dat hot opstel, dat op zich zelf 
reeds eene gezette lezing vordert, oin de zaken 
niet te verwarren, niet kort of beknopt kan wor
den genoemd, dient, dat o. a. 3 maten wordt 
vermeld »dat de Raad van 1850 zijn vraag: 
sluizen of geen sluizen, had afgedaan door te 
zeggen »dat de afkeuring van een open zeegat 
reeds vroeger door anderen uitgesproken, gegrond 
is ," (n.l. pg. 32, pg. 35 en pg. 37), en verder 
5 nullen wordt vermeld het gezegde van den heer 
Conrad. »Er was door de Rcgcering eene con
cessie gegeven naar een bepaald plan, de Regee
ring had dus beslist en het was de plicht van 
's Rijks ingenieurs die beslissing le eerbiedigen 
en dc uitvoering niet door ontijdige behandeling 
van hunne zijde wellicht te belemmeren," (n.l. 
pg. 53, 03, 041 05 cn 00). 

De heer 11. beklaagt zich luide over de onwel
willende behandeling van zijne zaak in hel Insti
tuut van ingenieurs, zonder na te gaan o! dc 
schuld niet aan hem zelf ligt door nooit een 
bepaald toegelicht cn globaal begroot ontwerp 
aan die vergadering tc tooiien en te verdedigen, 
maar door bepaalde personen tc sommeeren, om 
bepaalde ontwerpen to verdedigen en bij niet 
voldoening daaraan vragen testellen, die wegens 
hunne algemeenheid, duor geen verstandig man, 
die gewend is z a k e n te b e h a n d e l e n , beantwoord 
konden worden. 

Ook de commissies hadden allen moeten be
ginnen (pg. 11) mot zijne (uitlokkende strik-) vraag, 
Dsluizen of geen sluizen", cn indien de mogelijk
heid dan gebleken ware, zooals zij bij nauwgezet 
onderzoek had moeien blijken , enz. 

Pg. 80 wordt den Minister meer duidelijk ge
dicteerd , lioe hij de instructie voor de staats
commissie had moeten maken. 

Overigens is de geschiedenis, die na de lezing 
der vroegere daarop betrekking hebbende geschrif
ten niets nieuws bevat, aangevuld met alle daarop 

betrekking hebbende zittingen van de Tweede 
Kamer cn helslot stelt zich ten doel, om te bc-
toogen , dat do tolhefting op het nieuwe Noord-
zeekanaal alleszins nadcelig op den bloei van Am
sterdam zal werken, vooral in tegenstelling met 
Rotterdam, waar de geheele vaart naar zee vrij 
is. Eene verbetering van het N. II. kanaal wordt 
dan ook beter geacht dan het iu aanleg zijnde 
kanaal. 

Op pg. 109 cn 112 blijkt dat de l iccr l l . geen 
aanhanger is van den heer Tliorbccke (I), en als 
de lieer Groen van Prinsterer gedurende do be
handeling dor kanaalquaestie niet ziek was ge
weest, zou deze hebben kunnen wijzen »op het 
gemis nan grondig onderzoek en een vast steun
punt hebben opgeleverd aan den Minister te mid
den van den stroom, die thans èn minister èn 
Kamers heeft inedegeslccpt." 

(Dit is dus het politieke gedeelte). 
Denkt men nu dat met deze geschiedenis de 

zaak ten einde is , dan vergist men zich zeer; 
pg. 21 zegt de schrijver n.l. adat deze (152) 
bladzijden niet ten doel hebben, om het laatste 
woord over eene opene doorgraving tc zeggen" 
cn verder op pg. 23. »Bij zulke zaken als deze 
kan alleen dc grootste volharding en het voort
durend slaan op hetzelfde aanbeeld tot wezenlijke 
uitkomsten leiden en kan enkel cen steeds op
nieuw voortgezet onderzoek de volle waarheid aan 
het licht brengen." 

Was het dus mijne opvatting, dat dit de laat
ste 00 cents waren, die ik offerde aan het slot: 
de geschiedenis van de open doorgraving, dan 
ben ik hierin misleid, dewijl de uitgever op het 
titelblad niet heeft vermeld: late aflevering. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Het gemeentebestuur van Pesth heeft eene prijs
vraag uitgeschreven voor plannen met begroo-
ting van een slachthuis; de programma's zijn aan 
het bureau van den stads-ingeiiiour te bekomen 
en de termijn van inlevering der antwoorden is 
22 October a. s. De drie prijzen zijn ter grootte 
van 1200, 800 en 400 florijnen. 

— De uitnoodigingskaarten, welke den decl-
nemors aan de 15de verzameling van Duitsche ar
chitecten en ingenieurs door het Hamburger lo-
eaal-comité zijn gezonden, maken de toegestane 
prijsverminderingen op dc Duitsche spoorwegen 
bekend. Van 52 spoorwcgdircclién, tot wie het 
comité zich gewend had, hebben 10 niet eens 
geantwoord, 14 het verzoek afgeslagen, 28 eene 
verlaging toegestaan, die over het algemeen be
staat in vrijen terugtocht of wel in halven prijs. 
Een enkele spoorweg Turnau—Kralup — Praag 
heeft vrij vervoer toegestaan. 

— De Frans-Joscph-baan werd den 30 Augus
tus plechtig geopend en den i*» September voor 
het publiek opengesteld. 

— In het jaar 1804 waren in de Vereenigde 
Staten 187 fabrieken voor grasinaaimachincs, 
waaronder velen op groote schaal en van de beste 
werktuigen voorzien. Het getal der vervaardigde 
machines beliep iets minder dan 100.000, die 
eene waarde hadden van 15 millioen dollars, 
liet getal inaaimachines, die in de laatste 12 
jaren gemaakt zijn, bedraagt ongeveer 1.130.000, 
waarvan naar schatting OOO.OOOstuks in gebruik zijn. 

— Te Londen wordt iu Westminster, nabij Buc-
kinghani-Palace eene grootsche Katholieke kerk 
gebouwd, tot aandenken van den overleden kar
dinaal Wiseman. Alleen voor den grond moet 
men ongeveer 50.000 £ betalen. De bouw be
gint in hel aanstaande voorjaar. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. De minister van Binnen-
landsche Zaken brengt ter kennis van belangheb
benden , dat tot opleiding voor telegrafist bij den 
dienst van den rijkstelegraaf, na vergelijkend on
derzoek , ongeveer twintig leerlingen zullen wor
den toegelaten, om tc Amsterdam onderricht te 
ontvangen. 

Het vergelijkend onderzoek, waartoe de belang
hebbenden nader worden opgeroepen, zal plaats 
hebben te 's-Gravenhage cn aanvangen op den 
30»tcn November 1808. Nadere bijzonderheden 
vermeldt de Staats-Cl. van 1 September II. 

— Bij beschikking van den Minister van Bin-
nenlandsche Zaken . van den SOtten Augustus j l . 
is aan J. van Ouwerkerk, tc 's-Hertogenbosch, 
tot wederopzegging vergunning verleend voor cene 
slooinsleepdienst op de waterwegen in Noord-Bra

bant, Gelderland, Zuid-Holland, Utrechten Ovcr-
ijsel, voor zoover daarop sleepdiensten kunnen 
lVordcn toegelaten. 

— Wij vermelden met genoegen dc uitgave 
van Thieme's zakwoordenboekje door Jh'. B. L . 
'Ceding van Berkhout, lecraar der eerste klasse 
; l ini de koninklijke militaire academie tc Breda, 
daar het zich door inhoud, vorm en uitvoering 
zeer gunstig van dc bestaande schoolwoordcn-
ooeken onderscheidt cn dc prijs ad 90 cents zoo 
laag gesteld is, dat het onder liet bereik van ie
dereen ligt zich deze woordenboeken aan te schaf
fen. Het uitgekomen deel is Frnnsch-Hollandsch 
e n in hetzelfde formaat ziju Duitsch-llollandsch , 
Engelsch-llollandsch, Ilollandsch-Fiansch-Duitsch-
Engelsch reeds ter perse. 

Amsterdam. Ten gevolge van den hoogen 
waterstand is men, om verdere ongevallen te 
voorkomen, genoodzaakt geweest II. Zaterdag den 
kistdam bij Schollingwoudo door het openen van 
de schuiven tc laten volloopen. 

Bij den pomptoestcl tot lediging van den dam 
had zich een lek geopenbaard, dat, tot voorko
ming van grootere onheilen, op bovengenoemde 
wijze bedwongen moest worden. Men verwacht 
dat, na het aanbrengen van de gevorderde voor
ziening, het heiwerk binnen 2 a 3 weken zal 
kunnen worden hervat. 

Dordrecht . Dc Uaad dezer Gemeente heeft 
in zijne zitting van 29 Augustus zonder discus
sie het voorstel van Burgemeester cn Wethou
ders aangenomen, om naar aanleiding van het 
rapport vnn den Directeur der gemeentewerken 
geen proeve met Liernur's stolsel te nemen; en 
aan den heer 1'. Maas Geesterauus, die zich daar
omtrent tot den Itaad gewend had, le kennen tc 
geven, dat: 

»de Raad der Gemeente Dordrecht met zeer 
veel belangstelling heeft kennis genomen van het 
rioolstelsel van den heer Charles F. Liernur en 
de toelichting daarvan door Adressant. 

«Dat de Uaad te gelegener tijd, wanneer andere 
daarmede in verband staande aangelegenheden 
zullen geregeld zijn, een ontwerp van den Di
recteur der gemeentewerken verwacht voor den 
afvoer van faccale stoffen, benevens van het vuil, 
en het water der straten en huizen. 

»Dat de Uaad niet twijfelt of bij het opmaken 
van dit plan zal in aanmerking genomen worden 
wat door dc gedachtenwisscling en ondervinding 
der latere tijden is geleerd." 

Nijmegen. Den 19 Augustus had alhier in 
de stadsconcertzaal de gewone jaarlijksche verga
dering plaats van de aandeelhouders in de Nij-
incegsche spoorweg-maatschappij. Uit hot verslag, 
door den directeur-secretaris uitgebracht, blijkt 
dat van het bouwfonds/'3077 beschikbaar blijkt, 
cn dc opbrengst van de lijn Kleef—Nijmegen 
over 1807 f 50.879 bedroeg. Dc directie stelde 
voor over 1807 /' 8.90 per aandeel van f 500.— 
uittekeeren, makende over 1152 aandeelen, 
/10,252.80, waartoe op praeadvies van commissa
rissen besloten werd. De voorzitter van het be
stuur deelde mede, dat hel concessie luid aange
vraagd voor dc lijn Arnhem—Nijmegen, mits het 
Kijk ter gemoetkoming iu de kosten van over
brugging van de twee rivieren eene subsidie geeft 
van 3 millioen. 

INDRUKKEN VAN DE TENTOONSTELLING VAN 
NATIONALE NIJVERHEID EN KUNST TE 

ARNHEM. 

Hl. 

De jury heeft uitspraak gedaan en met nulde 
liand belooningen toegekend; zooals het gewoon
lijk gaat, is het tal van misnoegden groot en 
grooter dan wij mogen opmaken uit het aantal 
artikelen, die in dagbladen voorkomen en waar
bij zij, die zich gekrenkt gevoelen of wel andere 
meer onpartijdige beoordeelaars hun gemoed over 
miskenning lucht geven. Dc reden daarvoor ligt 
in de jansalicgcest van velen onzer landgenoolcii, 
die bevreesd zijn, dat het uiten van eene bepaalde 
overtuiging hun misschien nadeel zal berokkenen 
en daarom liever zwijgen. Wij keureu de be
schouwingen over do handelingen der jury goed, 
en zijn ook het gevoelen toegedaan, dat bij do 
incest onpartijdige bcoordeeling fouten begaan 
Worden, niet tegen beter weten i n , maar veelal 
uit onkunde. Bij de groote verscheidenheid van 
zaken, die de jury voor eene nijvcrheidstentooii-
stelling te beoordoolen heeft, kan het niet van 
elk lid gevorderd worden, dat hij over alles een 
gemotiveerd oordeel kan vellen en de onpracti-
sche, om niet te zeggen onkundige, samenstel

ling dor jury tc Arnhem, heeft het hare ruim
schoots toegebracht, om klachten te geven. De 
taak van cene jury zou zeker omvangrijk worden 
ais men haar opdroeg alle aanmerkingen te we
derleggen, maar de waardigheid zoowel als de 
onpartijdigheid zouden daarbij winnen als de jury 
nulwoord guf op alle bedenkingen, die haar in 
gepasten vorm cn behoorlijk onderlcekcnd, werden 
toegezonden. 

Daardoor zou het misschien blijken, dat eenige 
klachten ongegrond waren cn was dc gelegenheid 
opengesteld, om begane misslagen te herstellen. 
Men moet bekennen, dat oji eene tentoonstelling, 
waar medailles van allerlei metaal en eervolle 
vermeldingen zoo ruimschoots worden toebedeeld, 
als tc Arnhem het geval was, het cone zeer on
aangename gewaarwording is, niets van ditalles 
te bekomen cn vooral, als men inzender is van 

•zaken, die op andere tentoonstellingen met zilver 
of brons bekroond waren. 

Het aantal ontevredenen is groot en moot men 
de geruchten gelooven, dan is een tal bronzen 
medailles teruggehouden en vervangen door een 
gouden medaille, die in dc afdeeling nijverheid 
aan ecnen gelukkigen inzender is toegekend. 

Ik lus in uw weekblad, dat het u goed deed, 
in dc afdeeling Kunst cene guuden medaille aan 
den architect Eberson, lid der tentoonstellings
commissie, was toegekend, maar ik deel die 
vreugde niet geheel, als ik dc verschillende inge
zonden bouwkundige ontwerpen goed bezie. Ik 
kan mij niet begrijpen, dat in de bouwkunst geene 
andere onderscheiding dan aan den heer Eberson 
werd toegekend, cn dat het door hem ingezon-
done zoo verre uitblonk boven dat van anderen, 
dat hem goud en den andereu niets moest wor
den toegekend. De bevreemding daarover is dan 
ook algemeen, ol' heeft de jury zich niet verwaar
digd, het werk van andere bouwkunstenaars tc be
zichtigen, cn dit met dat van den met goud be
kroonden te vergelijken? Dit mogen wij niet 
deuken, evenmin als wij ons dc mogelijkheid 
kunnen voorstetien, dat het werk van anderen 
zoodanig op den achtergrond gesteld werd , als 
zoude cr geen sprake zijn hieraan cene belooning 
too te kennen. 

In de Nijverheids courani, van 9 Augustus komt 
een ingezonden stuk voor, getiteld: »de jury te 
Arnhem" en hoewel wij ons melden inhoudgroo-
tcndeels kunnen vereenigen, is het minder kiesch 
haar te verwijten, dat eene som van /SSOOaan kosten 
door haar in rekening wordt gebracht. Wij kennen 
den omvang van hare uitgaven niet cn vernieten 
ons evenmin zonder nadere gegevens, eenig oor
deel daarover te vellen, daar met het beluien van 
reis- en verblijlkosteu , zoo ook van deskundigen 
tot voorlichting in speciale vakken, veel geld 
gemoeid is en men toch kwalijk kan vorderen, 
dal de leden der jury, wier laak nimmer be
nijdenswaardig is, ook uitgaven maken, die hun 
niet worden* gerestitueerd. De redactie van de 
Nijverheids Courant schijnt zich later over dit 
artikel bezwaard tc gevoelen cn geeft in haar 
nommer van 10 Augustus te kennen, dat zij 
geredigeerd wordt door eene uit verschillende 
personen bestaande redactie. Wij hadden, cn 
naar wij vernieeneu op goede gronden, gedacht, 
dat Dr. L. Mulder, voorzitter van de commis
sie der tentoonstelling van nationale nijver
heid en kunst te Arnhem, redacteur was en zijn 
nu op eens tot de wetenschap gekomen , dat wij 
met cene veelhoofdige redactie te doen hebben. 
De laatste zinsnede van het artikel der redactie, 
in het aangehaalde nommer voorkomende, omtrent 
het adresseeren der stukken, aan de redactie der 
Nijverheids Courant, zou volgens haat' moeten die
nen, om verwarring van begrippen te vermijden 
wij denken er het onze van en a bon entendeur 
sulul. 

In een volgend artikel hoop ik u ecu en ander 
over de tentoongestelde teekeningen mede te doelen. 

(Wordt vervolgd). 

Varia. 
Dakbedekking met papier of v i l t . liet 

is een erkend leit, dat bijna alle in gebruik 
zijnde dakbedekkingen één gebrek gemeen heb
ben , cn wel, van niet zuiver waterdicht te zijn. 

Om dit te voorkomen, heeft men in het bui
tenland reeds sedert jaren dakbedekkingen van 
papier of vilt vervaardigd, welke methode voor 
ongeveer 30 jaren ook bij ons beproefd , en meer 
en meer iu onmin is geraakt, totdat daarop in 
de laatste jaren opnieuw de aandacht geves
tigd is. 

Tot de voordeden, die zulk eene dakbedekking 
aanbiedt, kunnen in de eerste plaats genoemd wor
den de geringe prijs en het weinige gewicht, 
waardoor do kapconstructie aanmerkelijk lichter 
kan genomen worden, terwijl door deze stoffen 

• ook zeer vlakke daken volkomen waterdicht kun
nen gemaakt worden. 

Eeno eerste voorwaarde bij het vervaardigen 
van met vilt gedekte daken, i s , dal men voor 
cen solicd dakbeschot zorg draagt; hoe smaller 
de planken, des te minder zullen zij krom trek
ken, en cene breedte van 10 tot 13 duim schijnt 
zeer doelmatig te zijn. 

De wederstand van het dakbeschot hangt na
tuurlijk mede af van den omleidingen afstand der 
spanribben of wel der gordingen, die nimmer 
zoo groot mag zijn, dat hij doorbuiging bij eenige 
belasting veroorzaakt. 

In dc ultramarijn-fabrick bij Darmstadt bevin
den zich boven de s t o o m k e t e l s , de droogschuren 
en cen gedeelte der ovens, daken van vilt, die 
onder leiding van den directeur der fabriek, dun 
heer Wagner, zijn vervaardigd, volgens eene 
methode door hein openbaar gemaakt, en die iu 
hoofdzaak op het volgende neerkomt. 

Men dekt het dakbeschot van do benedenzijde 
af cn laat het vilt eenige duimen overvallen, 
waarbij men, voor het bekomen eener elfenc op
pervlakte , het dekkingsinatcriaal eerst verwarmt, 
nadat het vooral' gedurende ecnen nacht in warm 
water heeft gestaan; om dezelfde reden bevoch
tigt men het vilt bij het opspijkeren met warm 
water. 

Bij het leggen van do viltrollen of bladen op 
het dakbeschot draagt men zorg, dat ieder blad 
het voorgaande eenige duimen bedekt, en de 
spijkers, die van breedc platte koppen voorzien 
zijn, worden op een ouderlingen afstand van 2.5 
duim ingeslagen. 

Het is zeer aanbevelenswaardig, om het vilt, 
op die plaatsen, waar liet op elkander valt, vóór 
het vastspijkeren, met teer aan te strijken ; hier
door wordt de duurzaamheid bevorderd en wor
den dc spijkers voor roesten gevrijwaard. 

Aau den nok van het dak worden de: viltbla-
den over elkander geslagen en daarna vastge
spijkerd. 

Deze bedekking wordt daarna bij zonneschijn 
overstreken met stecnkolentecr, vermengd met 
lijn gestampt kalkpuin, iu zoodanige verhouding 
dat op iedere 10 pond teer, 3 pond kalkpuin 
gerekend wordt; unniiddellijk daarop wordt de 
oppervlakte met zooveel goed droog scherp zand 
bestrooid, als het loer wil vasthouden. 

Na eenige weken is de dakbedekking volko
men droog, maar dit hangt veel van de weers
gesteldheid af; is de bedekking goed droog, dan 
kan men tot de laatste bewerking overgaan , be
staande in het voor de tweede maal aanstrijken 
met een mengsel van kooltcer cn fijne kalkpuin, 
iu de verhouding van 4 op 10. De slcenkolen-
tcer moet geheel vrij van water zijn, en het 
bestrooien met zand wordt hierbij nagelaten. 

Zulk cene dakbedekking behoudt eene glaiiscnde 
oppervlakte, en droogt iu weinige dagen. Bij 
warm weder vertoont zij zich zelfs na eenige jaren 
nog volkomen buigzaam, terwijl zij bij guur 
weder of onder eene sneeuwlaag zoo hard wordt, 
dat zij ecu voldoenden weerstand biedt. 

Het bovengenoemde mengsel van teer en kalk
puin , is ook bijzonder geschikt tot het bedekken 
vau ijzerwerken. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 
Maandag, 7 Mept. 

Amsterdam, ten 1>/S ure, in liet Stationsgebouw der 
Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij i lo. het maken vau 
een Stationsgebouw, niet bijbehoorende Werken te Voor
schoten, 2o. het maken van een verhoogd trottoir niet afdak, 
op liet Statiou te Amsterdam. 

Woensdag, 1» Nept. 
Utrecht, door de Directie der Ned. llhijus|Hiorweg Mnat-

schuji|iij hel af breken van eenige keermureu, nfgruvcu van 
liet uourdelijk Talud eu bouwen van Keer- eu Perronmuren , 
op Station Arnhem. 

Vrijdag, 11 Nept. 
B lleirt, ten 11 ure, iu het logement den Bolk: het ma
ken vuil een gebouw lot putnioufcbrick, bij de slagkruidfu-
briek te Delft. 

Kroningen, teu II ure, aan het prov. bestuur: liet 
vervuugeu van de Gariucrwoldennolentil, iu den weg van 
Grouiugen naar Delfzijl, door ecnen stecueu Duiker. 

Dinsdag , 13 Nept. 
Ho n ee i> . ten 10 ure, ten raad huize: het leveren vnu 

85.10 strekkende ellen hazall kautkijeu vau de. 4e" soort. 
Oiidciveleriiig , ten it ure, in het raudhuis: lo. het 

houwen vau een Itandhuis met Secretarie, Concierges-Wo
ning en Cellen, te Itoelofareuilsveeu, 2o. liet ufbrekeu vau 
het bestaande eu bouwen van een nieuw schoollocaal met 
ouderwijzerswouiug, te Nieuwe-Wcteriug; 3o. liet vergruoteu 
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vau het schoollocaal cn het docu vau ceuige veruisuwingen 
aau de oudera'ijzcrswüuing te Koolofarcudsvccu. 

H M U I rich t, teu 12 ure, iu het comedie-gchoaw : het 
slechten der ravclijucu A, Ü eu C cu vau dc werkeu lc Koi 
cu de Roij. 

Woensdag, l i l Mept. 
lleetnse, teu 10 ure, teu huize vau II. Kampmau: het 

bouwen ecuer pastorie teu behoeve der NcdcHaudschc her
vormde gemceutc te Hccmsc. 

Donderdag, 17 Nept. 
Krommenie, ten 12 ure, in het Hcerculogement: Het 

dagelijksch ouderhoud gedurcude deu tijd vau tieu uchtcr-
eeuvolgcudc jaren, cu het docu vau ceuige licrstelliugcu cu 
vernieuwingen aan dc biuueu- cu buitenwerkeu vau deu pol* 
der Krommenie. 

Vrljdng, IS Mept. 
's Bosch , teu l o ' / . u r r , aau het provinciaal bestuur: bet 

gereedmaken cu daarna bcgriudcu cn gedeeltelijk bcstratcu 
vau den rijksweg ouder Moerdijk uaar dc Lage Zwalue, 
lang 4404 el, met de levering vau al dc uoodigc bouwstof* 
feu cu het ccujarig ouderhoud vuu deu uicuwcu weg. 

Dinsdag, 22 Mept. 
'a Ilage, ten 12 ure, aau het departement van Marine: 

het maken cu stellen van ccucu Llzcrcu Lichttoren, ter ver
vanging vau deu Stecncu tc Harliugcu, cu het maken cu 
Steil eu vau ecu IJzeren Lichthuis voor deu Lichtopstand 
te Stavorcu. 

Donderdag, 24 Mept. 
's Huge, teu 12 ure, mui bet ministerie vau binnenl. 

/aken: het maken vau de uardebaan eu kunstwerken, voor 
den spoorweg tusschen Middelburg cn Vlissiugen met bet 
gedeeltelijk daar langs strekkend kanaal, deu onderbouw 
vau de Brug te West-Souburg, benevens een gedeelte van 
deu Middelburg-Vlissiugscheu waterweg cn ceuige verdere 
werken. 

Donderdag, 1 Oct. 
'silage, teu 12 ure, uau het miuistcric vau biuncut. 

zaken: het makcu vau ecu gedeelte Spoorweg vuu den Noor-
der I.Mijk naar- eu vau ceu Gocdcrcnatation aau de Voor
staan tc Zaaudam. 

Donderdag. H Oct. 
's Huge, teu 12 ure, aau het miuistcric van binnenl. 

zakcu: bet vervaardigeu, leveren cu stellen van deu Uzereu 
Bovenbouw ecuer Draaibrug, teu behoeve vau de overbrug
ging vau het Hollandschc Diep. 

Afloop van aanbestedingen. 

*a Ilage, 27 Augustus: bet bcplantcu vau ter zijde ge
borgen grond in dc peel, laugs den spoorweg vau Vculu 
uaar Helmoud. Minste iuschnjvcr was de heer E. IlalTmaus 
te Heldcu (Limburg), voor ƒ5395 , die echter verzocht beeft 
zijne inschrijving buitcu aanmerking tc docu blijven. Wan
neer dit wordt toegestaan zou minste inschrijver zyudc lieer 
K. J . H . Bloemen tc Vculo voor /0945. 

Amsterdam, 27 Augustus : het bouweu ccner spijsko-
rij cu bij lokalen voor dc Vcrccuigiug van den H. Vin een-

li na a Paulo. Het werk is gegund aau deu laagsten inschrij
ver deu heer H . E . Rademalccr .voor ƒ8992. 

Arnhem. 29 Aug. i het doen van ontgraviugen cu ver
dere werkeu tot opruiming vnn het outcigendeu terrein aau 
deu regter Waalocvcr ouder Hcrwnucu. Minste inschrijver 
de heer A. van dc Wetering te Woudrichcm voor /10190. 

Arnhem, 28 Aug.: het docu van buitcugewone veruicu
wiugen cu herstellingen aan dc ltykswcrkeu, behoorende bij 
de vereu te Zalt-Bommcl, Culcubor^, Bcusichcm, St. Au-
dries, Kavcsteiu, Mcgen cn l.itli , iu dc provincie Gelder
land, iu zeven perceelen. Mïuste inschrijvers: le perceel 
H . F, vau Heusdeu tc Z. Boiuuiel ƒ590 ; 2c perceel G. J . 
Mol te Culcuborg, voor ƒ 2 7 4 ; 3c perceel C. vau den Berg 
te Beusichem voor ƒ943; 4c perceel C. Kooimaus tc Dreu-
mel voor ƒ 5 6 1 ; 5e perceel P. Vermeer te Uriel voor ƒ536; 
Cc perceel dezelfde voor ƒ266 ; 7e perceel J . 11, Nagelvoort, 
te Rottum, voor ƒ506. 

Middelburg . 28 Augustus: vijf pcrceeleu buitengewone 
werken aau de calaiuitcusc polders: lc perceel, polder Bors-
selen, aaugcuomen door J . Filiate Vlissiugen , voor j 17,200; 
2c perceel, polder Klauwers, door C. dc Groot tc l'ancu-
peudrecht, voor 7 17,995; 3c perceel, Vlietc polder, door 
G. Bolier, te Scherpcnisse, voor J 24,800; 4e perceel, pol
der Hoofdplaat, door 1. van Male l)z. tc Brcskens, voor 
f 11,200; 5e perceel, polder Oud-eu Joug Breskcns, door 
J . Filis, tc Vlissiugen voor f 13,300. 

Middelburg, 28 Aug. lo. Het leggen van 60,000 vierk. 
ellen wiutcr-kranunat aau de lcidijkcu vau het havcukauaal 
eu langs ccn gedeelte vnu het Molcuwatcr, onder bijlcvcriug 
vau dc materialen cu met het ouderhoud tot 1 September 
1869. Voor dit werk waren tien biljetten ingekomen. Dc 
laagBte inschrijver was dc heer 1). Thulcns, tc Hoek, voor 
ƒ 6000. 2o. Het écunuial leren van eenigc beschociiugou, 
palen, lukken, rasterwerken enz. Minste inschrijver dc 
neer A. Geldof alhier voor ƒ194. 8o. Het verwen vau ceui
ge gemeente-gebouwen. Minste inschrijver de heer J . Sloo-
ver alhier voor f205. 

Utrecht, 29 Aug.: verschillende bestratingen. 0c min
ste inschrijver was dc heer Vink, / 10977. 

'e (iravenhagc, 31 Aug. de uitvoering van dc ver
eischte vernieuwingen cu licrstelliugcu aan dc rijks
werken laugs dc Boven-, Beucdcn- cu Nieuwe Mcrwedc, 
behooreudc tot dc werken der Menvede eu Killen iu de 
provincie Zuid-Holland en Noord-Brabant, met bet onder
houd daarvan tut cu met 31 Juni 1869, iu vier perceelen. 
Minste iuschrijvers waren: perceel 1 dc heer B. P, de Groot, 
te Gicssendum, voor ƒ2380; perceel 2 dc heer l i . P, de 
Groot, tc Gicssendoin, voor ƒ15,600; perceel 3 dc heer 
L. Versteeg, tc Hardiuxvcld, voor ƒ 31,570, eu perceel 4 
dc heer B. P. de Groot, te Gicsscndam, voor ƒ12,790. 

Maastricht, 31 Aug.: Het uitvoeren der vereischte ver
nieuwingen cn licrstelliugcu aau dc rijks rïvicrwerkeu vau 
de Maas, in de provincie Limburg. Dc laagste inschrijving 
voor het eerste perceel was die vau deu heer J . Yerna, 
alhier, voor ƒ12,240. Voor het tweede perceel is door den 
heer, Straatman, tc Liuuc, het laagst iugcschrcveu eu wel 
voor ƒ20,676. 

Amsterdam, 31 Aug.: het bouweu van ccuc opcubarc 
nrmcnsqhool, met lokaal voor de gymnastiek. Minste iu-
sc brij ver dc heer G. G. van KlcclF, voor ƒ19,686. 

Dordrecht, 31 Aug. Hetinakcu|vnu deu onder- cn bovcn-
bo^^yan^del^uvenbrug in 2 perceelen; het eerste perceel 
is' aajitfcno^ï^oor den Ijecr J . Degcus & Zn. tc Dordrecht 

' jVOor AlS^-f^^pJiwt tweede perceel door dc heeren Peun cn 
i tiiiudin t EtwmBMUltea aan dc Mijl bij Dordrecht, voor 

jpg was voor het le perceel ƒ 14,800 en 
ti -Voor het 2c per^éWl/200. 
i% / * o - ï ' V MM* ; het bouwen van ceu woonhuis op 

dc reeds gemankte zandfundccjing nau den tocgaugsweg uaar 
het station te Zwolle, liigekomeu 3 inschrijviuirsbillcttcn; 
hoogste inschrijver de heer B. 11. Trooster te Zwolle voor 
ƒ25130, laagste inschrijver dc hecrA.de Bijl te Maren voor 
ƒ 20325, aan wieu het werk is gegund. 

Haarlem, 31 Aug.: Dc verbouwing van de zoogenaamde 
Jngcrstal is gegund aau deu heer B. /uithof alhier, voor 
ƒ21,989.00, welke de minste der vijf inschrijvers was; dc 
hoogste iuschrijvers waren dc heeren Hoogcvcu cn Ouds
hoorn alhier, voor f 23,574.00. 

Advertentiën. 

Wordt T E K O O P gevraagd een •gebruikt 
W A T E R P A S - I N S T E U M E N T van Trough-
t o n ; adres niet opgave van prijs, aan den Aan
nemer J. VERKUIJL QUAKRELAAR te VHmngen. 

Hestuur der Registratie en D o m e i n e n . 

ONTMANTELING 
DER 

V E S T I N G M A A S T R I C H T . 
OPENBARE AANBESTEDING. 

Do DIRECTEUR dor REGISTRATIE en DO
MEINEN voor liet Hertogdom Limburg, maakt 
bekend, dat op Dingsdag den 15 September 1808, 
des middags ten 12 ure, in de kleine Redoute 
zaal, in bet Comedic-gebouw te Maastricht, al 
of niet onder zijne voorzitting door den Ontvan
ger der Registratie en Domeinen te Maastricht, 
bij enkele inschrijving en onder voorbehoud van 
hoogere goedkeuring zal worden 

Aanbesteed: 
1. Het slechten der ravelijnen A , B en C 

der Bosscherfronten te Maastr icht . 
2. Het slechten van het werk L E R O I 

te Maastr icht en v a n het werk D E 
R O I J te Wijck. 

Voor elk werk moet afzonderlijk wérden inge
schreven, terwijl de op zegel geschreven en ge
sloten billettcn, uiterlijk vóór 12 ure 's middags 
van den dag, dien der besteding voorafgaande, 
moeten worden ingeleverd of vrachtvrij worden 
bezorgd ten Kantore van voormelden Ontvanger, 
om door of namens den Inschrijver, of anders 
door den Ontvanger onmiddelijk in eene aldaar 
geplaatste gesloten bus te worden geworpen. 

Bestek met teekening, voor elk werk afzonder
lijk, liggen ter inzage ten burele van voornoem
den Directeur en aan de kantoren van dc Ont
vangers der Registratie en Domeinen tc Venlo, 
Roermond en Maastricht, aan welk laatstgemeld 
kantoor het bestek met teekening van ieder werk 
tegen betaling van ƒ 1.— verkrijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Zaturdag 12 September 18C8, te beginnen bij 
het werk LE ROI nabij do Spoorwegbrug over 
dc Maas buiten de Iloscupoort te Maastricht. 

Maastricht, 2G Augustus 1808. 
Dc Directeur der Registratie en Domeinen, 

GRATAMA. 

BESTUUR DER REGISTRATIE EN DOMEINEN. 

O N T M A N T E L I N G 

DEU 

VESTING BERGEN OP ZOOM. 
OPENBARE AANBESTEDING. 
De DIRECTEUR der REGISTRATIE en DO

MEINEN voor dc Provincie Noord-Brabant, maakt 
bekend, dat op Zaturdag den .'t October 1808, 
des middags om 12 ure, iu het Nederlandse!) 
Koffijhuis bij 1'. LEMMERS te Bergen-op-Zoom, 
al of niet onder zijne voorzitting, door den Ont
vanger dor Registratie en Domeinen tc Bergen-
op-Zoom, bij enkele inschrijving cm onder voor
behoud van hoogere goedkeuring zal worden 

A A N B E S T E E D : 

Het slechten van het B A S T I O N W I L L I A M 
met een deel der voorliggende werken 
en het maken van eenen weg i n het 
verlengde van de Wouwsche Straat te 
Bergen op Zoom, met een zijtak i n de 
r ig t ing van den Straatweg naar Breda. 
De op zegel geschreven cn gesloten insclnij-

vingsbiljctten moeten uiterlijk vóór 12 ure 's mid
dags van den dag dien der besteding voorafgaande 
worden ingeleverd of vrachtvrij worden bezorgd 

ten kantore van voormelden Ontvanger, om door 
of namens den inschrijver of anders door den 
Ontvanger onmiddelijk in cene aldaar geplaatste 
gesloten bus tc worden geworpen. 

Het bestek met teekening zal na den 10 Sep. 
tcmber a. s. ter inzage liggen ten burele van 
voornoemden Directeur cn aan de kantoren van 
de Ontvangers der Registratie en Domeinen te 
Breda en Bergen-op-Zoom, nan welk laatstge
meld kantoor het bestek met de teekening, tegen 
betaling van één gu lden , na gemeld tijdstip 
verkrijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Woensdag den .'10 September 1808, des voor
middags tusschen 10 en 12 ure. 

Breda, den 3 September 1808. 
De Directeur voornoemd, 

VAN DER VEN. 

Sloonilabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PAKIJS 1867. 
ZILVEREN MEDAILLE ARNHEM 1868. 

Zinken Dakbedekkingen , Dakramen 
Dakroeven, Gestampte, gegotene, get rok 
kene en gedrevene Bouwkundige Voorwer
pen, als: Raamroeden, Gooten , Gevel
ornementen, Kapiteelen, Balustraden, Ba-
lusters, Lijstversieringen, Spitsen, Consoles, 
Vazen , Letters enz. Baden in soorten. Ge
golfd Zink voor Verandah's steeds in voor
raad in verschillende nummers. 

BOPEMIHJIS A COIHP 

BECKER & BUDDINGS 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hockmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , IIE GENIE,HEN AANI.EO 
VAN SPOORWEGEN en OPENUARE WERKEN. — Voorts 
de gunstig bekende B e o 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. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam-en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Grafteekenen, enz. 

Ransome's Patented Solu t ions , Kiezel-
zuur- en Calciuin-preparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Pree-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 x 2 tot 48 x 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1807, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransch 
lubricant. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
Bonncr-IIüttc-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & O . 
Adres: F O L R E B S & C°. Rapenburg. Amsterdam. 

C H A R L E S M\ & B I E P A I T . 
WESTERIIAVEN , Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren Plannen en Begrootingen voor de 
Verwarming cn Vent i leer ing van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor dc vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

Bt i .K H B B U O I W en Zonen te Biebrich. 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
tc bekomen is, veel meer zand kun verdragen, 
dan dc beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
on is steeds verkrijgbaar bij den Hoold-Agcnt voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N DER POT. 

litgcgeven ttitynhem bij D . A . T H I E M E . — Hoofdcorrespondenten L . V A N U A K K E N E S & Cf. te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G . W. V A N D E R W I E L , 

Derde jaargang. N°. 37. 

Veriuijil geregeld iedere» Zaterdag bij 
D. A. THIEME te Arnhem. 

Prijs per 3 inasnilpn franco p. p. /1.65. 

12 September 1868. 

lis ibuutrl neb ,oor MI jiirgng. 
idferleolièo loslen ƒ ..20 pergewoooo regel 

! eo ƒ -.15 nor ugel to eeo N°. 

WEEKBLAD voor A1CHITECTEN, HGEHEÏÏRS, FABRIKANTEN, AAOEIERS en 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 D0ESBURGH, C. J. TAN DOORN, D. GR0THE, J. 11. LEIiIMAN, E HNSE, S. E. W. R00RDA VAN EÏSIN0A, H. P. TOOEU 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 

Vergadering van 8 September 18G8, 

Voorzitter F. \V. CONRAD. 

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs hield 
Dinsdag, 8 September, cene vergadering in de 
groote zaal van Musis Sacrum, die door 115 
leden bezocht en tegen elf uur geopend werd. Na 
goedkeuring der notulen van de voorgaande bij
eenkomst en aankondiging van verschillende giften, 
hield de president, de heer F. W. Conrad, eene 
toespraak bij gelegenheid van het twintigjarig 
bestaan vah 'het Instituut als koninklijk goed
gekeurde instelling. De voorzitter wierp een 
terugblik op de afgelegde twintig jaren cn ver
meende dat men alle reden van voldoening had 
over het standpunt, dat het Instituut thans met 
recht mag innemen. Spreker was voor zich zei
ven dankbaar het feest te beleven, waarop de 
oprichting van het Instituut, door hem met de 
heeren Simons cn Van der Kun in het leven ge
roepen , herdacht werd. Het was toch op de 
uitnoodiging van dit drietal dat den 1 Augus
tus 1847 eene vergadering gehouden werd, waarop 
het plan besproken werd; men verheugde zich al 
aanstonds in grooten bijval en de vereeniging 
van Ingenieurs kwam tot stand; op den 14den 
Februari 1848 werd de koninklijke goedkeuring 
op deze oprichting verkregen, waarbij uit eigen 
beweging de koninklijke titel verleend en het 
beschermheerschap aan Z. K. II. den kroonprins, 
thans koning Willem III, werd opgedragen. 

Stelt men zich dc vraag of het Instituut aan 
bet doel beantwoord en werkelijk diensten aan 
de wetenschap betoond heeft, dan moet men ver
klaren het afgeloopen tijdvak ruim aan onder
vinding is cn een geschikte maatstaf tot beoor
deeling geeft. Men denkc aan de oorspronkelijke 
verhandelingen, de uittreksels uit vreemde tijd
schriften , dc notulen en de vele geschriften door 
het Instituut verspreid; aan de besprekingen 
tusschen mannen van het vak, waardoor een band 
van vriendschap gelegd werd tusschen de 041 
leden, die het Instituut thans telt en waarbij 
mannen van naam onder dc honoraire leden ge
teld worden. Gaat men dit alles na, dan mag 
dc vraag toestemmend beantwoord worden. 

Maai' is er genoeg gedaan en mogen wij stil
staan ? Voorzeker neen, want op de leden van 
het Instituut rust de dure verplichting de weten
schap van den ingenieur- op zijde te blijven en 
tc bevorderen. Het «voorwaarts" past bij de be
oelening van de wetenschap err kunst van den 
ingenieur, die verouderde overleveringen vaarwel-
zeggen en alle uitvindingen eir nieuwe toepassin
gen onderzoeken moet, om daaruit het bruikbare 
le schiften; zoodoende alleen kunnen wij ccn goed 
bearbeid veld nalaten. Spreker wees er op hoe 
bet vak van den ingenieur' in zijnen leeftijd was 
vooruitgegaan en dat irr de toekoirrst steeds rrieuwe 
Vorderingen gemaakt zullen worden; dc toepas

sing van stoom, tclcgraphie, kunstmatige ver
lichting cn meer anderen heeft bij de uitvoc-
ving van groote werken rijke vruchten gedra
gen en een ommekeer in de vroegere wijze 
van werken gebracht. En toch zijn door onze 
tijdgenooten, die toenmaals van die verbeterde 
hulpmiddelen verstoken waren , grootsche werken 
gemaakt cn denkc men onder veel anderen slechts 
aan de verdeeling der bovenrivieren en het droog
maken van het Haarlemmermeer. De ijzercon
structie heeft reuzenschreden en het vroeger on
uitvoerbare mogelijk gemaakt; in het algemeen 
kan men aannemen dat de constructie geene gren
zen kent en dat het alleen de kosten zijn, die 
ons in de verwezenlijking van grootsche plannen 
in den weg staan. 

Een blik op de werken, door den Nederland-
schen Ingenieur ontworpen en uitgevoerd, geeft 
ons een denkbeeld van den omvang zijner be
moeiingen. De droogmaking van het Haarlem
mermeer, welk werk gedurende twee eeuwen 
tot de vrome wenschen behoorde en toen als een 
reuzenwerk beschouwd werd, is tot stand gebracht, 
en bij dc besprekingen van het plan tot droogmaking 
van de Zuiderzee, wordt de mogelijkheid uit een tech
nisch oogpunt door niemand betwijfeld. Dc aan
leg van spoorwegen werd in ons land met flauw
heid en tegenwerking begonnen, maar sinds acht 
jaren heeft zich daarbij een nieuw leven geopen
baard en van de 11 a 12 honderd kilometers, 
die voor de staatsspoorwegen worden aange
legd , zijn er reeds 800 geopend, ten spijt van 
de vele bezwaren, die daarbij overwonnen moesten 
worden. De groote bruggen tooncn wat men 
vermag, en de afdamming der Schelde bewijst 
dat de Hollandsche ingenieurs goed gezien hebben; 
het ontworpen scheepvaartkanaal door Walche
ren , de aanleg van havenwerken tc Vlissingen, 
en meerdere weiken zullen tweeschoone eilanden 
van Zeeland rrrel den vasten wal verbinden. 

Spreker' wees op de verbetering van den wa
terweg van Rotterdam naar- zee, dc doorgraving 
vair Holland op zijn smalst, dc verbetering der' 
hoofdrivieren, de kaarten van het ministerie van 
Oorlog en hel overbrengen van het Amsterdam-
sche Peil op verschillende plaatsen in ons land 
als dc vruchten vnn hctafgeloopcn tijdvak. Daarna 
werden de belungrijkc shiis- en andere werken, 
dooi' bijzondere besturen ondernomen, opgesomd 
cu een overzicht gegeven van hetgeen op het 
gebied van de militaire genie, het zeewezen, 
de verlichting en bewapening van zeegaten heeft 
plaats gehad. Spieker- vond hierbij aanleiding 
op het wenschelijke van stoom-hulpvermogen voor
de handelsvloot te wijzen, vooral daar andore 
landen ons voorbij stevenen en het kanaal van Suez, 
bij dc openiirg in het volgende jaar, een omme
keer in de scheepvaart zal brengen. 

Tot onze bezittingen in Indië overgaande, weid 
als van zeil' gelegenheid gegeven een blik op de 
daar uitgevoerde werken te slaan en tot de 
conclusie tc komen , dat daar evenals hier, veel 

verschuldigd is aan den ingenieur, wiens geest 
niet stil mag staan en die dc vruchten van zijne 
studie ten beste vnn het algemeen in de door hem 
gemaakte ontwerpen doet doorstralen. Moge 
die geest worden aangewakkerd door het Insti
tuut , dat toenadering moet brengen tusschen 
mannen, die elkander vroeger niet kenden , tus
schen oud en jong, tusschen theorist en practi
cus , opdat de onderlinge leering een band legge 
tusschen de ingenieurs van alle vakken cn het 
blijken moge deze band onverbreekbaar zij. 

Theorie cn praktijk kunnen niet van elkander 
gescheiden worden en de een »onder de ander is 
ondenkbaar; theorie alleen is onvruchtbaar en 
practijk onzeker', terwijl dc samenvoeging vrucht
baar en zeker werkt. Gelukkig bestaan de min
der juiste begrippen van vroegeren tijd omtrent 
dit punt niet meer. Spreker wijst op de gele
genheid tot grondig onderwijs, die voor het te
genwoordig geslacht open staat en op dc zorg 
en zelfopoffering, die aan het lot van den inge
nieur zoo nauw verbonden zijn, op de onrustige 
aandoeningen bij teleurstellingen onder de uit
voering van werken en waarbij het publiek, zon
der kennis van zaken of voorafgaand onderzoek, 
vaak oordeel velt en veroordeelt. Wij allen we
ten dat dit in Nederland niet vreemd is , en toch 
zal geen enkel ingenieur zich beklagen over het 
vermoeiend en onafgebroken arbeiden, dat ge
woonlijk zijn deel is, en de geringe belooning, 
die hem daarvoor wordt toegekend. Geen vak 
trekt zoo zeer als liet onze door het zichtbare 
nut, dat men te weeg brengt en daarom alleen 
wil geen ingenieur, al worden hem dc bezwaren 
tegen het vak ook nog zoo duidelijk voor oogen 
gehouden , zijne betrekking mot eene andere ver
wisselen. Vooral bij ons te lande , waar de grond 
tegen de aanvallen der zee moet worden verde
digd , is het cene groote zelfvoldoening als de pogin -
gen tot het bestrijden der elementen met goed gevolg 
bekroond worden. Bij dc opsomming der uitvindin
gen, die wij aan onze ingenieurs te danken hebben, 
wil spreker- geenszins de loftrompet voor Nederland 
opsteken, maar alleen doen uitkomen, dat wij niet 
hebben stilgestaan ; ZEd. vonil daardoor aanleiding 
om in groote trekken cene schets te geven van het
geen in andere landen op het gebied van tn-
genicurskunde was gedaan. 

Spreker' deed het genoegen dat de uitnoodiging 
tol inzending van teekeningen op de tentoonstel
ling tc Arnhem van het Instituut uitgegaan was 
en zulke rijpe vruchten gedragen had ; hij bracht 
een woord van dank aan allen, die daartoe had
den bijgebracht, en hield zich verzekerd dat men 
voldoening zou smakerr bij het doorloopen van dit 
deel der tentoonstelling. 

De voorzitter eindigde met deir wensch dat 
alle leden zouden medewerken tot bevordering 
van den bloei van het Instituut, cn dat incn na 
een volgend twintigtal jaren met evenveel vol
doening een terugblik op de afgelegde baan zou 
kunnen werpen, als nu het geval is. 
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De secretaris vestigde de aandacht van de le
den op den topographischen atlas van Nederland, 
uitgegeven door J. Smulders en Comp tc 's Gra
venhage, die in twes formaten te verkrijgen is. 

De volgende stukken worden aan dc vergade
ring voorgelezen cn ten deele beknoptelijk mede
gedeeld, als: 

o. Missive van den minister van binnenlandsche 
zaken, ten geleide van een proces-verbaal van de 
heeren A. R. Blommendal cn A. Stessels, betref
fende den toestand der Schelde bij Bath. 

b. Brief van denzelfden minister ten geleide 
van een nader rapport van den hoofd-ingenieur 
van den waterstaat in Zeeland over het bestand 
zijn van Surinaamsch hout tegen den paalworm. 

c. Brief van denzelfdcn minister, ten geleide 
van een verslag omtrent proefnemingen met eene 
weegbrug bij het tolhuis te Eist, in Gelderland, 

d. Brief van den hoofd-inspectcur van den wa
terstaat, ten geleide van een rapport van den 
hoofdingenieur in Noordholland, betreffende dc 
te Ostende genomen proeven met gccrcosotcerd 
hout. 

e. Brief van den raad van toezicht op de spoor
wegdiensten, ten geleide van een exemplaar van 
zijn verslag omtrent het springen van de locomo
tief no. 8, van de maatschappij tot exploitatie van 
staatsspoorwegen, te Harlingen. 

Het l id , baron van Ittcrsum, wil niet afdingen 
op de mededeelingen, door het lid P. van Dijk 
over een werktuig voor diepe boringen in dc 
vergadering van l i April 1.1. gedaan, mnnr moet 
zich verklaren tegen dc daarin besproken afkeu
ring van de puthoring te Goes. De heer Itter-
sum tracht aan tc tooncn, dat de heer van Dijk 
in deze niet volkomen bekend schijnt te zijn met 
de geschiedenis dor zaak en de vele daaromtrent 
gewisselde stukken, waarop door den heer van 
Dijk geantwoord wordt dat hij zijne denkbeel
den niet dan na kennisneming der stukken had 
geuit. 

Na medcdccling van meerdere ingekomen stuk
kon, vraagt dc heer Boelen het woord om den 
voorzitter den dank der vergadering tc brengen 
voor de gehouden toespraak en den wensch uit 
te drukken, dat dit stuk niet aan dc leden ont
trokken, maar door de druk, liefst nis afzonder
lijk stuk, verspreid worde. 

De vergadering geeft door toejuiching hare 
adhaesie aan het voorstel van don heer Boelen 
te kennen. 

De commissie voor de tentoonstelling van na
tionale nijverheid en kunst, ter vergadering bin
nengeleid, werd door den heer Brunings, voorzitter 
van de feest-commissie, aan den Raad van Bestuur 
en de vergadering voorgesteld cn haar werd war
men dank gebracht voor de vele blijken van be
langstelling cn medewerking, die het Instituut 
had mogen ondervinden. De heer Conrad, voor
zitter van den Raad van Bestuur, heette de heeren 
leden der commissie van de tentoonstelling welkom, 
zeide dank voor dc plaats, die hot Instituut voor 
de toegezonden verzameling van teekeningen en 
modellen in het gebouw dor tentoonstelling was 
afgestaan cn gaf de verzekering, dat hij daarbij 
niet sprak als tolk van het bestuur of wel der 
medewerkende leden, maar wel uit naam van alle 
leden van het Instituut. 

De heer .Mulder, voorzitter van dc tentoonstel
lingscommissie, dankte voor dc hartelijke woor
den , hem zoo even toegesproken, wenschte den 
voorzitter geluk met de viering van bet twintig
jarig bestaan dor vcrecniging van Ingenieurs en 
verheugde zich dat eene dergelijke instelling bad 
willen bijdragen tot opluistering eener tentoon
stelling, door het Departement Arnhem in het 
leven geroepen. Dat departement, zou die steun 
niet vergeten cn spreker bracht daarvoor zijn 
dank uit naam van het Departement. 

De leden der tcntoonstellings-commissie namen 
de hun aangeboden eereplnatsen in en dc werk
zaamheden weiden voortgezet. 

De namen voor de nieuwe leden , voorgesteld 
ter ballotage in de volgende vergadering, wer
den voorgelezen. Do heeren Boelen en Mazel, 
benoemd als stemopnemers voorde ballotage staan
de deze vergadering van 2 nieuwe en 3 buiten
gewone leden, brachten als verslag uit, dot allen 
met groote meerderheid waren aangenomen, 
waarna de president dc bijeenkomst sloot. 

Tijdens het houden der vergadering werd een 
photographie genomen, die later verkrijgbaar zal 
worden gesteld. 

Tegen twee uur werd door dc leden van het 
Instituut en corps een bezoek aan dc tentoon
stelling gebracht en velen gaven hunne tevreden
heid te kennen over het gehalte der tentoonge-
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stelde voorwerpen en over de betrekkelijk groote 
ruimte, die het Instituut was afgestaan. 

Ten vijf ure verzamelden de leden zich aan 
den feestdisch in het hotel Bellovue, waar een 
130tal personen in vrolijke stemming aangezeten 
waren. De voorzitter, de secretaris en de the
saurier van de tentoonstellingscommissie woonden 
het diner als gasten bij. De eerste dronk was 
aan den beschermheer van het Instituut, Zijne 
Majesteit Willem III, cn werd opgevolgd door 
toasten van den oud-minister Heemskerk en 
den heer de Klcrck. De secretaris van den Raad 
van Bestuur bracht hulde aan den voorzitter' cn 
mede-oprichter van het Instituut op don dag van 
de feestviering van hot twintigjarig bestaan, 
drukte zijne gedachte in een schoon gedicht uit 
cn zette den voorzitter ten slotte een lauwerkrans 
op het hoofd. Onder de verdere dronken wijzen 
wij op dien van een ongelschen ingenieur, die 
daarbij gewaagde van bet door hem aan ver
scheidene groote werken van openbaar nut in 
Nederland gebrachte bezoek, cn er rond voor uit 
kwam, dat bij de llollandschc ingenieurs nog 
steeds, gelijk in vroeger jaren, veel voor do 
buitenlanders tc leeren was; deze toast werd door 
den heer Boelen beantwoord. 

Dc leden verzamelden zich op Woensdag ton 
ongeveer 9 uur in het gebouw van Musis Sacrum 
om van daar zich in verschillende groepen tc 
verdeden en rijtoeren in de omstreken tc doen 
of wel de verschillende fabrieken in oogenschouw 
to nemen. Daar vele zich deze gelegenheid te 
nutte maakten om de tentoonstelling een bezoek 
te brengen of wel door het schoone weder uit
gelokt werden de prachtige omstreken te bezien, 
was het getal betrekkelijk klein van hen, die de 
fabrieken wenschtcn te zien. 

Tegen het middaguur verzamelden de leden 
zich in Musis Sacrum, waar eene matinee musi
cale door de commissie, der tentoonstelling aan 
het Instituut werd aangeboden. Onder vrolijk 
samenzijn was het etensuur spoedig daar cn ver
deelden de m e e s t e » zich om aan de verschillende 
tables d' hóte te dezer stede het middagmaal te 
gebruiken en zich des avonds op nieuw in het 
park van Musis te vereenigen. Het concert, 
door het orkest van het paleis voor volksvlijt te 
Amsterdam gegeven, voldeed uitmuntend en men 
had het aan de beleefdheid van de commissie voor 
de tentoonstellingsfeesten te danken , dat het con
cert op een der dagen van de vergadering van het In
stituut gesteld en den leden vrijen toegang ver
leend was. De muzikale uitvoering werd naar ver
dienste toegejuicht cn opgevolgd door een vuur
werk, dat uitmuntend voldeed en den heer van 
der Brugh tc Amsterdam tot eer verstrekt. De 
talrijke menigte spoedde zich nu naar de groote 
zaal, waar de toonen der muziek zich deden hoo
ren en ten dans uitnoodigden, aan welke loep-
stem vele gehoor gaven. 

Do leden van het Instituut waren als omstrijd 
ingenomen met de heuschc ontvangst van de Ten-
toonstellings-coinmissie en gaven hunne tevreden
heid te kennen over hot schoone feest, dat hun 
dien avond werd aangeboden ; het was reeds laat, 
toen het meerendcel zich ter rust begaf om krach
ten voor de vermoeienissen van den volgenden 
dag te verzamelen. 

Dc tocht naar de brug te Kuilenburg werd 
Donderdag door een zestigtal leden ondernomen, 
die zich daartoe des morgens ten acht ure aan 
boord begaven vau dc Roltordauischc stoomboot. 
Eene menigte nieuwsgierigen waren getuigen van 
bet afvuren der boot, dat onder het lossen van 
salutschoten plaats vond en onder weg op en
kele plaatsen herhaald werd. 

De kaptcin der boot bad de welwillendheid onder 
de brug door cn terug te varen, waardoor de leden 
eeu boter gezicht op liet geheel werd aangeboden. 
Onder het lossen van scholen kwam de boot 
ten ongeveer twaalf uur te Culenborg aan. Onder 
geleide van de heeren Ingenieurs van Dicsen cn 
Evers werd de brug door de loden in oogen
schouw genomen cn alle gevraagde inlichtingen 
werden door deze heeren met de meeste heusch-
hcid gegeven. Toen de trein ten 2'/, ure van 
Kuilenburg vertrok om dc leden naar Utrecht tc 
vervoeren, werd een eenparig en luid hoeiah 
bij bet passeeren der brug aangeheven en een 
half uur later was men aan hel station tc Utrecht.' 
Daar gekomen, werd menige handdruk gewisseld 
en allen gingen, wel voldaan over do genoege-
lijk doorgebrachte dagen. naar hunne haardste
den terug. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Do restauiatie van den beroemden ouden 
Dom tc Xanten is voltooid en deze grootscbe 
bouw, een der schoonste gedenkteekens der Go-
thische bouwkunst, strekt de stud nu weder tot 
eer. De architecten , die dc herstellingswerken 
geleid hebben, Cuno en Strebel, zijn na de vol
tooiing met eene orde begiftigd. 

— Ten gevolge van den uitgeschreven prijs
kamp voor den Berlijner Dom, zijn 40 ontwer
pen , waaronder verscheidene modellen, ingekomen. 
De meeste der mededingende plannen zijn van 
Noord-Duitschland , doch Engeland en Frankrijk 
bobben ook deelgenomen aan dezen wedstrijd; 
onder anderen telt do stad Toulouse 2 mededin
gers. De gezamenlijke ontwerpen zullen, na do 
sluiting der tentoonstelling, die nu vanwege 
de Academie plaats beeft voor het publiek te 
zien zijn. 

— De nieuw gebouwde schoone brug over den 
Rijn bij Mannheim is den 20ste" Augustus voor 
het personen- cn goederenverkeer geopend. 

— Den I '-" September is dc 15<lc vergadering 
van Duitsche architecten en ingenieurs te Ham
burg geopend in tegenwoordigheid van ongeveer 
OOO leden , terwijl nog een groot aantal deelne
mers werd verwacht. Eenige afdeelingen hebben 
onmiddellijk hunne werkzaamheden aangevangen, 
behalve die voor verwarming en ventilatie, en 
die van de machinen-ingenieurs, welke laatste 
sectie , door de geringe deelnoming, nog geene 
zitting kun houden. 

— Uit Jeruzalem wordt aan den Franschcn 
iMoniteur" geschreven, dat de groote koepel op 
de heilige grafkerk reeds geheel met lood is ge
dekt, en tevens is versierd door een kruis van 
verguld brons. De muurschilderingen van binnen 
gaan goed voort, zoodat alles in October kan ge
reed komen. 

— De Scotsman geeft eene beschrijving van 
eene proef, te Edinburg genomen, met eene lo
comotief voor gewone wegen. Dit werktuig ging 
met vier zwaar geladen kolenwagens tegen een 
s t e i l e n heuvel op, over allerhande soort van pla
veisel. De nieuwsgierigheid der menigte was zoo 
groot, dat de trein stil houden en versterking van 
politic afwachten moest, om ongelukken te voor
komen. Het nieuwe bij deze proefneming, welke 
volkomen gelukt is, was, dat rondom de wielen 
een beslag van dikke gutta percha gelegd was. 
Verrassend was het te zien, hoe dc steenen cener 
nieuw gelegde Mac-Adambestrating zelfs niet aan 
stuk gedrukt worden, maar een indruk maakten 
in de gutta percha, die dadelijk weder hare vo
rige gedaante aannam. De gutta peicha-bekleo-
ding is de oplossing van het probleem, om bij 
stoomwagens op gewone wegen zoowol de bestra
ting als dc wielen onbeschadigd tc houden. 

— Zoodia de brug en viaduct te Runcorn Geh 
gereed zijn, wordt de afstand tusschen Londen 
cn Liverpool met ongeveer 10 Eng. mijlen ver
kort en zullen er exprestreincn worden georga
niseerd, die alles, wat tot nog toe op het gebied 
van spoorwegen is gedaan, zullen beschamen. 

De gezamenlijke lengte van meer dan 200 Eng. 
mijlen zal, zonder een enkel oponthoud, in onge
veer 4'/, uur worden doorloopcn. De locomotie
ven van grootscbe afmetingen en uitvoering, 
mootcn gedurende de overtocht tc Rugby water 
innemen , even als die der sneltreinen naar Ier-
huid het nu reeds doen. 

Do wagons worden even als de Ainciikaanschc 
niet eeu gang in don midden gebouwd en van 
afzonderlijke ruimten voorzien, waarin de reizen-
den zich kunnen terug trekken. Ook voor ver-
verschingen wordt gedurende de reis zorg ge-
dragon. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij besluit van 29 Juli 18G8, 
n". 30 , beeft Z. M . , beschikkende op het ver
zoekschrift van Rudolphus Johannes Kelderman , 
wonende te Amsterdam, als directeur-administra
teur der aldaar gevestigde naamlooze vennoot
schap : de tweeile Nederlandsche loodmijn , HD. 
bewilliging verleend op de akte, houdende wij
ziging van art. 1 der statuten dezer naamlooze 
vennootschap, 

— Bij besluit van 29 Juli 1808, n». 37 , heeft 
Z. M . , beschikkende op het verzoekschrift van 

je hh. F. C. Zillesen en S. Mendes da Costa, 
beiden wonende te Amsterdam , de eerste als pre
sident en de laatstgenoemde als secretaris van 
j e n raad van bestuur der naamlooze vennootschap: 
Nederlandsche bouwmaatschappij, gevestigd te 
Amsterdam, HD. bewilliging verleend op dc akte, 
„oudende wijziging van art. 0 der statuten dezer 
naamlooze vennootschap. 

Bij beschikking van den 4'1"1 September 1808 
is de vergunning voor eene stoombootdienst tol 
vervoer van goederen en vee tusschen Leeuwar
den , Amsterdam cn Rotterdam cn het slepen van 
schepen op sommige wateren in de provinciën 
Zuidholland, Noordhollnnd, cn Friesland, vroe
ger verleend aan Y. van der Mculen c. s. te Leeu
warden, overgeschreven ten name van E. en S. 
en C. Saint Martin en C«. te Rotterdam, met 
vergunning om die dienst uit tc breiden lot 
Schiedam. 

— Bij beschikking van den Minister van Bin
nenl. zaken zijn met ingang van 1 October 1808 
bevorderd: tot opzichter van den Waterstaat der 
2de kl. P. Mensert, thans opzichter der 3de k l : 
cn tot opzichter van den Waterstaat der 3de kl. 
J. II. J. Hendriks, thans opzichter der 4de kl . , 
en is, na voorafgaand vergelijkend examen, met 
ingang van dcnzelfden datum, benoemd tot op
zichter van den Waterstaat der 4de kl. S. Klnnssen 
tc Groningen. 

— Bij beschikking van den Minister van Bin
nenl. Zaken is het dagclijksch toezicht op den dienst 
van den spoorweg van Heerenveen naar Leeu
warden opgedragen aan den spoorwegopziener 
B. A. van Dorp, ter standplaats Zwolle. 

— Bij Koninklijk besluit van den 29stcn Au
gustus j l . no. 58, is de beer J. Lebret, op ver
zoek , eervol ontslagen als hoogleeraar aan de 
Polytechnische school te Delft, met ingang van 
1 September e. k., onder dankbetuiging voor de 
den lande bewezen diensten, en is de ingenieur 
der 2<lc klasse E. Steue'rwald, met ingang van 
10 September e. k., bij die school gedetacheerd 
en aldaar belast met de function van hoogleeraar 
in de waterbouwkunde. 

— De te Brussel uitkomende Etoilc Keltje (welk 
blad in der tijd zich zeer sterk tegen de afdam
ming van de Ooster-Scbe.de heeft verklaard), 
erkent thans, dat de uilkomst der onderneming 
op merkwaardige wijze de Nederlandsche inge
nieurs van den Waterstaat in 't gelijk heeft ge
steld , die steeds hebben voorspeld, dat de af
damming . wel ver van het vaarwater der Wes
ter-Schelde te bederven, veeleer zou strekken 
tot verbetering van bet vaarwater. Niet alleen 
toch zijn, naar men thans verneemt, de voorspel
lingen ten volle verwezenlijkt, en dat wel gedu
rende dezen zomer, een der droogste, welke men 
zich herinnert, zoodat zelfs de zandbank, die 
zich in dc laatste jaren voor Bath had gevormd, 
langzamerhand opgeruimd wordt, maar begint 
men te vreezen voor oen zoo hoogen waterstand, 
dat daardoor dijken , indien al niet in België, 
dan toch zeker in Nederland in gevaar zullen 
kunnen worden gebracht. De Belgische minister 
van binnenl. zaken heeft beloofd, in de Kamers 
mededeelingen te zullen doen omtrent de pei
lingen , die sedert de afdamming regelmatig plaats 
hebben ; zoodat men weldra ollicicele berichten zal 
ontvangen omtrent de bevaarbaarheid der Wes
ter-Schelde. 

Amsterdam. Maandag is de algemcene ver
gadering van dc «Maatschappij het Paleis voor 
Volksvlijt" gehouden, waarin beraadslaagd is over 
het lot der maatschappij, nu de hypothecaire 
geldleening van ƒ 75,000, die strekken moest 
om hot tekort to dekken, slechts voor ecu vierde 
gedeelte was volgeteekend. Dc directeur-voor
zitter, mr. J. A. van Eyk, heeft dezen uitslag 
medegedeeld, cn voorts, dat eenige belangstel
lenden thans, met het oog vooral op de gunstige 
uitkomsten der exploitatie gedurende het laatst-
verloopen halfjaar, besloten hadden, cenc proef 
tc nemen, ten einde het paleis te behouden. Dc 
spreker heeft vervolvolgens verklaard, dat hij, 
onder dankbetuiging aan don raad vnn toezicht, 
aan de commissarissen en aan de aandeelhouders 
voor de hem geschonken hulp en vertrouwen, 
meende, het ontvangen mandaat tc moeten ne-
derleggen. Dc heer van Eyk hoeft daarop de 
leiding der vergadering aan den consulent der 
maatschappij, mr. A. .1. Hovy, overgedragen, 
die medegedeeld heeft, dat belangstellenden 
bezig waren, een garantie-kapitaal bijeen te bren
gen , waarmede gedurende 8 maanden eene proef 
met de exploitatie kan worden genomen, cn dat 
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op de circuleerende lijsten reeds voor ruim fi 9,000 
geteekend was. Indien nl dc schuldeischers tot 
de aangeboden schikking toetraden , mocht men, 
naar sprekers oordeel, gunstige uitkomsten ver
wachten. Do heer J. Ed. dc Vries had, geheel 
belangeloos, op zich genomen, om als directeur-
intermediair dc exploitatie van het paleis te lei
den. Deze schikking is, op voorstel van den 
consulent, door de aandeelhouders goedgekeurd. 
De heer A. Werlheim heeft voorgesteld den af-
tredenden directeur, mr. J. A. \an Eyk, tot 
eerevoorzitter van commissarissen te benoemen; 
een voorstel, hetwelk niet daverende toetuichin-
gen is aangenomen. 

Nijmegen. Nnar wij vernomen, heeft de 
raad in zijne vergadering van den 4'1"1 dezer 
het voorstel in behandeling genomen om, bij 
expiratie van hel contract met dc tegenwoordige 
gasfabrikantcn, de heeren Schretler en Co. in 
1871, eene gnsfahiiek voor eigen rekening tc 
exploiteeren. 

Zaandam. Dc staatsspoorweg van Uitgeest 
naar Zaandam is geheel gereed, zoodat het ver
voer van zand cn andere materialen sinds eenige 
dagen geheel gestaakt is. Dc 3 stations te Krom
menie, Wormerveei cn Zaandijk zijn net afge
werkte gebouwen met ecu achtkant midden- en 
2 vleugelgcbo iwen en aan de spoorwegzijde van 
een doorgaande hangende kap over het troittoir 
voorzien. 

De stationsgebouwen lc Zaandam zijn nog niet 
gereed, maar grootendecls onder de kap ge
bracht, welke werken dagelijks mei minstens 
150 werklieden krachtig worden voortgezet. 

Het hoofdgebouw , dat eene lengte van onge
veer 100 El heefl, komt in hoofdvormen geheel 
met dc voorgaande overeen, doch zal door rijkere 
vormen een aangenamer geheel vertooncn, en 
wel waard zijn om op conigen afstand bezien tc 
worden , dat echlcr op deu tcgenwoordigen plaats 
onmogelijk is. 

Naar men verneemt zal de exploitatie van deze 
lijn met 1 Dec. a. s. plaats hebben , zoodat ook 
dc gemeenten Zaandam en Wormerveer spoed 
maken met den aanlog van hunne toegangwegen, 
waarvoor het noodige zand reeds is aangevoerd, 

Arnhem. Van vele zijden ontvingen wij klachten 
over de uitspraak van de jury voor de tentoonstel
ling van nationale nijverheid en kunst te Arnhem, 
waarvan wij de opname weigerden , daar deze 
stukken ons te partijdig voorkwamen en veelal 
niet met kalmte gesteld waren. Eene gunstige 
uitzondering maakte daarop het onderstaande stuk, 
van zeer geachte zijde toegezonden, en waarbij 
den weg werd aangewezen om oen nader onder
zoek intestellen. 

Mijnheer de Redacteur I 

Het heeft bij het bezichtigen der Tentoonstelling 
van Nijverheid cn Kunst le Arnhem onze opmer-
znamheid getrokken, dat dor vijftons spoorweg-
kraanwagen door de Maats, de Atlas, gevestigd te 
Amsterdam, geëxposeerd, door de jury geen eere-
blijk werd waardig gekeurd of wellicht stilzwij
gend werd voorbijgezien. Wij kunnen niet anders 
dan aan verzuim geloovcn, want, zoo dit niet 
het geval is geweest, moeten wij in gemoede ver
klaren, dat de beoordeel ing, op zijn zachtst ge
nomen , dc kenmerken draagt dat dc jury in deze 
niet op de hoogte barer laak was, immers mogen 
wij niet veronderstellen, dut personeele veete of 
naijver in dit resultaat cenc rol heeft gespeeld. 

Wij vermeenden, na don verkregen indruk, 
een weinig verder tc moeten gaan en hobben 
ons dus geïnformeerd naar hot fabrikaat, want 
waren zijdelings te weten gekomen, datdicMunts. 
de concurrentie tegen Engelsche cn andere vreemde 
fabrikanten in dit artikel had kunnen volhouden 
nil t alleen. maar dut het door die Maats, gestelde 
en in ons land aangenomen type in het buiten
huid mede de voorkeur hoven andere had ver
kregen , getuige de belangrijke bestellingen, die 
zij het voorrecht had zoowel in ons land als iu 
het buitenland te erlangen. Wij betreuren hot 
zeer, dat het streven der bedoelde Maats., om zich 
op speciale artikelen toe tc leggen , zoo weinig aan
moediging ondervindt cu dat op eene nationale 
tentoonstelling, door dc jury van bcoordceling, 
zonder het nemen van proeven, noch eener enkele 
informatie bij meergenoemde Maats, en bloot weg 
bij bot zien van het stuk, zonder zich van do 
deugdelijkheid tc vergewissen, en dat eenvoudig 
in grondverf was gekleurd cn niet in schitte
rende kleurenpracht gedoscht, geen gunstig ad
vies lot bekroning werd uitgebracht. Daaren

boven wordt hier aangestipt, dat eene spoorweg
kraan door genoemde Maats, vervaardigd, en in 1866 
tc Amsterdam op de tentoonstelling geëxposeerd, 
met zilver werd bekroond, terwijl de nu vervaar
digde en die door verbeterde constructie de vroe
ger bekroonde in gehalte verre overtreft, zelfs 
geene eervolle vermelding werd waardig gekeurd. 

Eene zelfde kraanwagen van 5 ton werd te ge-
lijkcr tijd met de op de tentoonstelling zich bevin
dende aangemaakt en op eene verkregen bestelling 
van den Zcclandschen spoorweg in Denemarken 
naar Kopenhagen verzonden; zij heeft daar de al
gemeene goedkeuring weggedragen. 

Het is er verre van af, dat wij ons willen be
geven in de meer of mindere verdiensten van 
de werktuigfabrikanten, wier voorwerpen bekro
ningen werden waardig gekeurd, alleen merken 
wij op, dut hot naar onze bescheiden meening, 
onbegrijpelijk is dat, al ware bet alleen in ver
band met der bekroning wel waardig gekeurde 
werktuigen en voorwerpen op het gebied der 
ijzerindustrie, men het bedoelde stuk niets heeft 
toegekend. Wij blijven dan ook volhouden, dat 
het toekennen van bekroningen steeds veel te 
wenschen zul overlaten, doch willen hopen in 
den vervolge steeds zooals nu verbeteringen te 
mogen ontwaren in de diverse fabrikaten, maar 
tevens ook verbetering in de keuze van hen, 
die geroepen worden, om de producten der 
nijveron te beoordcelen. Houdt een en ander 
niet gelijken tred, dan zal men, zooals bij de 
nu gehouden beoordeeling weder doorslaand is 
gebleken, steeds toeneming in gegronde reclames 
bespeuren. 

Z. 

Ten einde volkomen zekerheid te hebben , dat dc 
inhoud van bovenstaanden brief geheel met de 
waarheid strookte en de zaken niet partijdig wer
den voorgesteld , heeft dc redactie naar de aan den 
Zeelandschen spoorweg afgeleverde kraanwagen be
richten ingewonnen en zich mede tot dc directie 
van de maatschappij »de Atlas" te Amsterdam 
gewend om nadere inlichtingen tc bekomen. Het 
resultaat van deze bemoeiingen was, dat van dc 
kraanwagen met lof gewaagd werd en dat de 
maatschappij »de Atlas" ons een certificaat toe
zond, dat wij hieronder in extenso laten volgen. 

»Dic Maschinenfiibrik: Maatschappij de Atlas 
in Amsterdam liat im Laufe dieses Jahres filr die 
Seelünilischen Eisenbabnen cinen transportablen 
Krahn zu fiinf Ton bcdungenen Tragkraft gelicfert, 
tuit dessen Construction mul Ausfilhrung ich alle 
Ursache hahe vollkommen zufrieden zu sein. Der 
Wagen des Krabncs, ganz aus Eisen construirt, 
ruht auf soliden Speichenrüdern mit krüftigen 
Achsen und auf Federn, sodnsz ein Transport 
desselben mit rcgclmiiszigen Ziigcn langs der 
Bahnlinie stattfmdcn kaun ; derselbe ist mit sehr 
zweckmaszigen und soliden Einrichtungeu verschen 
urn l i e in i l i c h e n und Bewegen groszer Lasten ein 
Umstüizen iininöglich zu mnehen. Der Mechanis-
i i i u s des Krahnes arbcitct sicher und leicht, das 
Gcgengcwicht für die zu hebende Last ist schnell 
und leicht beweglich und alle Theile des Krahnes 
sind so stairk construirt, dasz man mit demsel-
ben obne Anstand eino Last von 8 bis 9 Tons 
zu lichen im Stonde ist. 

»Aus voller überzcugung kaun ich dahcr den 
transportablen Krahn der genannte Fabrik allen 
Betrcffenden ompfehleii. 

Kopenhagen 1808. August 27. 
Dor Obermaschinenmeister der Seel. 

Eisenbabnen, 
O. BUSSE." 

De vertraagde opname van dit stuk is een ge
volg van de daarover gevoerde correspondentie. 

Correspondentie. 
Plaatsruimte belet dc opname van bet vervolg 

op het artikel over de rioleerimj der steden, 
dat alsnu in het volgende nommer zal geplaatst 
worden. 

en. 
Aankondigingen. 

Maandag, 14 Nept. 
Dordrecht, tuit 1 2 ure , teu raadhuize: het leggeu, 

ouder houdt: ti cu weder opruimeu vau twee aardeu damuieu 
met duiker» eu schermeu, tot srdammiug vau de Spuisluit-, 
gelcgcu o\i de Biuueugrachteu iter gemeente, tutuchea de 
t; route- eu kleine Sun nitraat. 
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DIiiNdiiff, i s Nept. 
Dongen, ten 10 urc, ten raadhuize: het leveren van 

8B30 strekkende ellen baalt kautkeieu vnu dc 4c soort. 
Weeap, ten 11 urc, in het logement de Roskam: het 

herstellen van bruggen onder het beheer der geuie aldaar. 
Oudewetering , teu 12 ure, iu bet raadhuis: lo. bet 

bouwen van ecu Raadhuis met Secretarie, Concierges-Wo
ning en cellen, tc Roelofarendsvecu, 2o. het afbreken vnu 
het bestaande cn bouweu van ccn nieuw schoollokaal niet 
onderwijzerswoning, te Nieuwe-Wetering ; 8o. hetvergrootcn 
van bet schoollokaal cn het doen van eenige vernieuwingen 
aan de onderwijzerswoning tc Roelofarendsvecu. 

Maastricht, ten 12 ure, in het coinedie-geboaw: het 
slechten der ravelijnen A, B eu C cn van de werken le Rol 
en de Roij. 

Woensdag, IB Sept. 
Heemse, ten 10 ure, teu huize van IL Kampman: het 

bouwen eener pastorie ten behoeve der Nederlandsehe her
vormde gemecute tc Hccmsc. 

Balk , ten 11 urc, ten gcmccntehuizc: lo. dc aanleg 
vau cenen grindweg, van uit het dorp llnrich; langs de 
Bokkclann tot nau den bcstaaudcu grindweg iu Oudcgn, ou
der het behoor van Hcuiclumer Oldcphaert cn Noordwoldc, 
hebbende de lengte van 4408 c l ; 2o. dc bouw cener vaste 
houten brug, over dc vaart, genaamd de Rijn, in den ge-
molden weg. 

Doesborgh, ten 11 urc, iu het Hecren logement: het 
maken van ccn wachthuis in het hoornwerk dc Vrijheid, 

Donderdag, 17 Nept. 
krommenie , teu 12 ure, in het Hecren logement: Het 

dagelijksch ouderhoud gedurende den tijd van tien achter-
eenvolgcudc jnren, cn bet doeu van eenige herstellingen eu 
vernieuwingen nnn dc binnen- cn buitenwerken van den pol
der Krommenie. 

Vrijdag, IS Sept. 
Bosch, ten 10% ure, aan het provinciaal bestuur: het 

gereedmaken cn daarna begrinden eu gedeeltelijk bestrntcn 
vau den rijksweg onder Moerdijk uaar dc Lage Zwalue, 
lang 4404 c l , met dc leveriug van al de noodige bouwstof
fen cu het eenjarig onderhoud van den nieuwen weg. 

Arnhem, ten 12 ure, aau bet provinciaal bestuur: het 
doen van eenige hcrstcllings-, vernienwings- cn verfwerken 
aau het gebouw van het Provinciaal Bestuur van Gelderland 
te Arnhem. 

Zaterdag, 10 Nept. 
Middelburg, ten 10 urc, aan het provinciaal bestuur: 

het leveren en opslaan vau dennen of masten pcrkocnpalcn, 
ten behoeve der zeeweringen van dc Calamitcusc polders iu 
de provincie Zeeland. 

Maandag, 21 Nept. 
Maastricht, teu 10 ure, aan het provinciaal bcstunr: 

de uitvoering van werken tot verbetering van de rivier dc 
Maas, in de gemecutcu Cuyck cu Ottcrsuni, nabij het ge
hucht St. Agatha. 

lelden . ten 1 uur, in het Academiegebouw: he* op
bouwen van een aanzienlijk gebouw, bestemd voor Nosoco-
miuni Academicum tc Leiden, waarvau dc fundering bereids 
gelegd is. 

Dinsdag, 22 Nept. 
'e Hage , ten 12 ure, aan het departement van Marine: 

bet maken cn stellen van cenen IJzeren Lichttoren, ter ver
vanging van den Stccncu tc Harlingcn, cn het maken cn 
Stellen van een IJzeren Lichthuis roi 
te Stavoren. 

voor den Lichtopstand 

Donderdag, 24 Sept. 
Amsterdam, ten f t urc, in het koffijhuis het Vosje: 

het bonwen van een hospitaal in het voormalig bolwerk 
Diemen tc Amsterdam. 

's Hage, teu 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het makeu vau dc aordebaan eu kunstwerken, voor 
den spoorweg tusschen Middelburg cn Vlissingen met het 
gedeeltelijk daar langs strekkend Kauaal, den onderbouw 
van de_ Brug te West-Souburg, bcuevens een gedeelte van 
den Middelhurg-Vlissingschcn waterweg cn eeuige verdere 
werken. 

Haarlem, ten 21/, ure, aau het prov. bestuur: het ou-
derho"d der Rijks-Zecweringcn op het cilaud Weringen vau 
1 October 1868 tot 31 December 1871. 

Vrijilug. 25 Nept. 
Groningen, ten 11 ure, aan het prov. bcstunr: het 

aanbrengen van eene gas- cn waterleiding in dc Rijks-hoogcre 
Burgerschool tc Groniugcu. 

Arnhem, ten 12 urc, aau het proviuciaal bestuur: het 
driejarig onderhoud van dc grindwegen op dc Lnndsdijkcn. 
langs den Bovcn-Rijn cu het Panncrdensche Kauaal, iu 
deze provincie, vnu deu lsteu Jauuarij 1869 tot cu met deu 
Sisten December 1871. 

Haandag, 28 Nept. 
Maastricht, teu 10 ure, nau het provinciaal bestuur: 

de uitvoering vau dc noodige werken tot het nrakcu van 
cenen Vccrdam aau het Rijksvccr tc Uaarlo, aau den reg-
tcroevcr der rivier dc Maas, ouder dc gemeente Tegclcu, 
Hertogdom Limburg. 

Donderdag, 1 Oct. 
'a Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van binueul. 

zaken: het maken vau een gedeelte Spoorweg van den Noor
der IJdijk naar- cn vau een Gocdcrenstutiou auu de Voor-
zaan tc Zaandam. 

Zaterdag , 3 Oct. 
Bergen op Zoom, teu 12 ure, iu het Ncdcrlaudsch 

koffijhuis: het slechten van het Bastion William met een 
deel der voorliggende werken eu het maken vuu eenen weg 
in het verlengde van dc Wouwsche straat tc Bergen op 
Zoom, met een zytak in de rigtiug van deu Straatweg 
uaar Breda. 

Donderdag, 8 Oct. 
'» llage, ten 12 ure, aan het miuisterie van binnenl. 

zaken: het vervaardigen, leveren cu stellen van deu IJzeren 
Bovenbouw ceucr Draaibrug, ten behoeve van dc overbrug
ging van het Hollandsche Diep. 

Afloop van aanbestedingen. 
' • H a f » , 3 Sept.: lo. de levering van 3250 ton spoor

staven met', eindverbindingen cu 150 ton hunkboutcn, le 
Dordrecht té leveren, miuste inschrijvers voor dc spoorsta
ven. Cockcrill en Comp. tc Seraiug voor ƒ258,092 cn voor 
de liaakfatten J . Cambicr tc Morhmwclz, voor ƒ19,155. 

n . . 2o- het maken van de gebouwen eu eenige andere werkeu 
* ' ft'TTWWuT """ ( ' < m s H o o r a c r j ' van Meppel naar Groningen, 

^ C T r S a d f S t ï S ï ? ' ''' ''' Sehaehma, tc Harlingcn, vuur 
3o>het bouwen van cene stccncu wachtsluis, 

C f f l i i ^ - T u s E H W «""S* daarbij behoorendc werken, 
W'ftjuTöstc inselujjynr^H. Hagen, tc Bruinissc, voor ƒ37,900. 

W u u i i u n i j 

Z w o l l e , 4 Sept.: het aauleggeu van ccn biceslaag, met 
bijbehoorcud bcslagwcrk, tot bevestiging van het lijnpad 
langs dc rivier den IJsscl in dc provincie Overijssel tusschen 
dc peilraaijen LXXX1 eu IJXXXII; aaugeuomen door den 
heer G. J . Wunderink tc Stccndcrcn voor j 2199. 

Woerden, ft Sept.: het maken van ccn zinken dak op 
het kruidmngazu'n Ö, tc Wicrickcrschaus. Aangcuomen door 
den heer B. H. Hocrs, tc Bodegraven , voor ƒ2649. 

Amsterdam, 7 Sept.: lo. net maken van ecu stations
gebouw tc Voorschoten, aangenomen door den heer Galjé, 
voor ƒ10,547, cn 2o. het mnken van ecu verhoogd trottoir, 
niet afdak op het station alhier; aaugeuomen door deu heer 
F. Goscling, vour ƒ7800. 

Advertentiën. 
D E NEDERLANDSCIIE MAATSCHAPPIJ TOT 

BEVORDERING DER VLAS-INDUSTRIE verlangt: 
E e n ontwerp met omschri jving en 

begrooting van kosten v a n eene werk
plaats voor Vlas zwingelaars of zoo
genaamde Zwingelkeet , die aan de 
eischen der gezondheidsleer voldoet. 

Aan den vervaardiger van het beste der doel
matig gekeurde ontwerpen wordt eene 'oelooning 
van ƒ 150 toegekend. 

Inlichtingen zijn op franco aanvrage te be
komen bij dc hecren J. GRAHAM MILLER, aan 
dc Bontepaal te Rotterdam; ft. HAKKER Bz. te 
Ridderkerk en bij den ondergeteekende, Voor
zitter der Maatschappij. 

Hendrik-Ido-Ambacht, 
5 September 18G8. VAN AKEN. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PARIJS 1867. 
ZILVEREN MEDAILLE ARNHEM 1868. 

Z i n k e n Dakbedekkingen , Dakramen , 
Dakroeven , Gestampte, gegotene, getrok-
kene cn gedrevene Bouwkundige Voorwer
pen , als: Raamroeden, Goot en, Gevel
ornementen, Kapiteelen, Balustraden, Ba-
lusters, Ljjstversieringen, Spitsen, Consoles, 
V a z e n , Letters enz. Baden in soorten. Ge
golfd Z i n k voor Verandah's steeds in voor
raad in verschillende nummers. 

ItOUICYIIl IS 4 C O M P 

BECKER &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpal-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE,DEN AANLEO 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE WERKEN. — 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. 

C H A R L E S REIHY & B I E N F A I T . 
W E S T E R H A V E N , Wijk 15, N*. 845, ROTTERDAM. 

Leveren Plannen cn Begrootingen voor de 
V e r w a r m i n g en Venti leering van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

Ransome's Fatent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam-en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Grafteekencn, enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-prcparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Pree-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 X 2 tot 48 x 6 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid dooi' snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1807, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransen 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Port land-cement, Knight, Bcvnn &Sturze, 
Bonner-Hüttc-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C°. 
Adres: F O L K E R S ft C°. Rapenburg. Amsterdam. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

D U C K K I l l l O F F en Zonen te Biebrlch. 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig, 
schriften, waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten' 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N DER POT. 

R I N G - O V E ï f 
VAN 

FEJEDR. HOPFMAM. 
KONINKLIJK GEOCTROIJEERD. 
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Bekroond met den Grooten Prijs. 
Wereldtentoonstelling le Parijs 1867. 

Uitsluitende Agenten en Constructeurs 

PIETERSEN & W, 
Vlamingstraat , 's Oravenhage. 

Wed. J . W. W O L F F & Z O N E N , 
Rotterdam, Oppert wijk 6, N ° . 4, 

het 4de huis van af de Groote Kerk. 

O l t . V A M H . Y T K X van G I P S en P O R T -
l . . \ . \ l> CK.11K.VT voor PLAFONDS, GEVELS, 
LIJSTEN, enz. 

M I D D E L B A A R O N D E R W I J S . 

Bij D. A. THIEME, te Arnhem, zijn verschenen: 

SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE, 
ten dienste van het 

M I D D E L B A A R O N D E R W I J S 

en tot zclfbnderrigt. 

Vrij bewerkt naar K N A P P . W A G N E R , Wagner's 
Jahresbericht en anderen, 

DOOR 

D r . C. H . T H I E B O U T Jr . 
Leeraar aan de Hoogere Burgerschool tc Arnhem. 

L E E R B O E K 
D E R 

M I N E R A L O G I E , 
ten gebruikc bij het onderwijs in de Delfstofkunde 

aan dc middelbare scholen, 

DOOR 

S. E . D E H A A N , 
Ucranr aan dc Hoogere Burgerschool tc Nijmegen. 

1' Cursus. Algemeene Mineralogie. 
Beschrijvende Mineralogie, 

Figuren in den tekst van 
2* Cursus, 

met meer dan 200 
don l , l c " cursus. 

rnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondentcn L. VAN BAKKENES & C°. te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DEU WIEL. 

Derde jaargang. ï 0 . 38. 

finuijil geregeld iedere! Zaterdag bij 
D. A. T H U M B te Arnhem. 

Priji per 3 minde» fniu p. p. ƒ 1.63. 

10 September 1868. 

In uHIMlt l i t l mor eeo jlirgtlg. 
iJrtrteitiéi luui f -.tl) ••rgetiiu regel 

n f -.15 mr regel el HI \». 

WEEKBLAD vooiARCHTEOTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 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 N G E N D T J G - z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. II. LELIMAN, E LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EïSINGA, H. P. VOGEL 

OVER DE RIOLEERING DER STEDEN. 

{Vervolg en slot van pag. 140.) 

Wanneer wij de afwatering of rioleering dei-
steden beschouwen als eene der hoofdvoorwaarden 
van een goeden gezondheidstoestand, dan is het 
duidelijk, dat de voorziening in de behoefte aan 
goed drinkwater mede als een eerste vereischte 
ter bevordering der gezondheid door ons wordt 
gesteld. Wij noemen deze voorwaarde, om
dat vooral bij het heerschen van epidemieën 
de algemeene aandacht op het drinkwater wordt 
gevestigd en de geneeskundigen bij het heerschen 
der cholera bijv. evenveel op het bezorgen van 
goed drinkwater als op het wegruimen van scha
delijke uitdampingen aandringen. 

Algemeen goed drinkwater in eene gemeente te 
bezitten, is zeldzaam. Men vindt dit in den re
gel slechts op enkele plaatsen, en al leert nn 
de ondervinding, dat in die gronden, waar goed 
drinkwater gevonden wordt, dit niet zoo sterk 
bederft als men het soms wil doen voorkomen, 
zoo is het toch zeker, dat, wanneer men eene stad 
van goed drinkwater kan voorzien, geput uit eene 
goede bron, (duinen bijv.) geheel buiten de be
bouwde kom gelegen, men niet alleen overal 
goed drinkwater kan verschaften, maar tevens 
ook zorgen, dat er geen vooroordeel tegen het 
drinkwater behoeft te bestaan. 

Bovendien geeft eene waterleiding de gele
genheid , wanneer men de kosten ter verkrij
ging van water gering stelt en den armen gratis 
verschaft, om dc reinheid te bevorderen en op 
die wijze vooral ook de algemeene gezondheids
toestand te verbeteren. 

Al kan men nu door plaatselijke bewijzen sta
ven, dat welputten, in goeden grond geschoten cn 
waarvan niet meer gevergd wordt, dan zij geven 
kunnen, in den regel goed blijven , zoo is het 
mede uit de ondervinding gebleken, dat de nabij
heid van beer-, zink- of vergaarputten schadelijk 
op dc omliggende gronden werken, en vooral 
bij droge zomers, wanneer dc wellen boven het
geen zij leveren kunnen, worden uitgeput, het 
rioolwater zich eenen wegnaar de wellen baant. 
Wij zouden daarom willen dat alle beer-, ver
gaar- of zinkputten verboden worden. Wij voor 
ons, al keuren wij alle gestapelde putten onvoor
waardelijk af, maken op dicht getraste of ijzeren 
putten geene uitzondering, zij blijven niet dicht — 
en dat wel het minst in of langs den rijweg, waar 
zij aan gedurige trillingen , vooral in veengronden, 
blootstaan. Onze meening is bepaald, dat, wan
neer een gemeentebestuur ernstige verbetering 
van den grond betracht, het maken van putten 
niet dan hoogst zeldzaam en dus alleen rfiidr, 
waar het onmogelijk anders kan, en dan nog on
der beperkende voorwaarden, mag worden toe
gestaan. 

Men trekke hieruit nu niet het gevolg, dat 
men in eens alles kan wegkrijgen en als met 
een tooverslag verbeteren. Maar wij gaan van 

de veronderstelling uit, dat men cene goede rio
leering der steden in het belang van den algemeenen 
gezondheidstoestand wil, en dus de oude riolen 
moet wegruimen, die niet in het nieuwe net pas
sen , zonder bodems of met gestapelde bodems ge
maakt zijn en niet geregeld afloopen. 117/ men 
deze niet wegruimen, dan behoeft men ook de 
putten niet weg te ruimen, daar deze, strikt geno
men , als zeer plaatselijk minder algemeen schade
lijk zijn, terwijl dc riolen in onze meeste steden 
thans niets anders zijn dan vergaarbakken, die 
het vuil geregeld over ccné.gomcente verdoelen, 
en op de hooge gronden, door gebrek aan afvoer, 
de natte stoften in den grond laten dringen. 

Men onderstelle nu niet, dat, indien men van 
dc riolen alle heer afbrengt, de overige stoffen 
onschadelijk zijn. Er blijft altijd onvermijdelijk 
eene groote hoeveelheid schadelijke stoften op de 
riolen loozen. Dc quintessence voor den land
bouw van de menschelijke excreta, de urine, 
komt meerendeels op de riolen; eene menigte 
secreten blijven op de riolen loozen; al het keu
ken- en waschwater, het water van fabrieken , 
ververijen , slachterijen enz. ('), te veel om te noe
men , blijft op de riolen loopen, en verwekt niet 
alleen stank en ongezonde uitwasemingen, maar 
eene vloeibare massa, die evenveel het grondwa
ter en het welwater bederft, als dc faecale stoffen 
het doen, en waarvan men ten minste zonder 
analyse zeggen kan , dat ieder, wanneer hij weet, 
dat dit water tot zijne wel doordringt, oven-
min zal drinken , als wanneer het met faecale 
stoffen bezwangerd is. 

Men kan nu zeer bout zeggen i men moet 
die loo.ingen verbieden, men moet hierop ver
ordeningen maken. Wij behoeven ons dienaan
gaande geene illusion tc scheppen. In Frankrijk. 
Engeland en Pruisen verklaart men aan dc ver
ordeningen , welke daaromtrent bestaan, dc hand 
niet te kunnen houden, en wanneer wij de hun-
del verordeningen kennen, die hieromtrent in Ne
derland bestaan en de weinige macht, die hier de 
politie in verhouding tot die landen heeft, dan 
is bet zeker het verstandigst, om die moeite te 
sparen ; het zoude enkel exceptus zijn, waar de 
verordening kon uitgevoerd worden. 

De reden daarvan is duidelijk: alle huizen heb
ben eene loozing, hetzij goed, hetzij slecht, maar zij 
loozen op de riolen , goten of grachten. 

Daarom is het eenige uitvoerbare systoma, rio
len door de straten cn langs de grachten te 
leggen, waarin al die loozingen worden opge
nomen. 

Men vangt op die wijze alle loozingen op , zon
der dat men vanwege het bestuur in de huizen 
behoeft te dringen. 

Maakt men op deze wijze de riolen, dan zal 
ieder, die zijn belang begrijpt en geld heeft, om 
het te doen, gaarne zijne riolen te gelijkcr tijd in 

(*) Men leze hierover het rapport van Kreyuuet, sur les 
difl'éreutes causes de l'inlectiou des caux etc. Bulletin du 
Muséc dc l'ludustric, 1867. 

goeden staat doen brengen, maar men lette wel 
op, dat men niet ieder particulier, die zijn aan
deel in het algemeene werk draagt, nog boven
dien per se dwingt, persoonlijke uitgaven voor 
zijn huis tc doen. 

Wanneer men dit belieft te begrijpen, dan zal 
het wel duidelijk zijn, dat het geen tegenwerken 
of bezwaren zoeken is, wanneer men aanneemt, 
dat zeer' weinig eigenaren genegen zullen zijn , 
eene tweede leiding in hun pand te laten maken 
tot afzonderlijken afvoer van secreetvuil, en een 
ieder, die maar eens de rekening voor zijn eigen 
huis wil maken , zal wel zoo billijk zijn, als hij 
vermogend is , om te begrijpen , dat die uitgaaf 
iedereen niet past, en dat een gemeentebestuur 
zelf, wanneer zij de kosten wilde vergoeden , niet 
zonder eene oneindige reeks van processen de 
eigenaren of bewoners zullen dwingen. Het is 
dan ook nog zeer twijfelachtig of zoodanige ver
ordening , die den burgers overlast veroorzaakt, 
welke kan vermeden worden, zoude goedgekeurd 
worden. Ware er geen anderen uitweg, dan 
zou men het als algemeenen gezondheidsmaatregel 
kunnen doordrijven, maar, zooals wij zagen, is 
een anderen uitweg niet alleen mogelijk, maar 
moet toch gemaakt worden, zoodat het alleen 
eene quaestie wordt van de opvatting, dat men 
een kapitaal aan waarde van meststoffen aan den 
landbouw onttrekt. 

Wanneer men de oneindige reeks van brochu
res en rapporten leest, die sedert 1858 over de 
waarde dier meststoffen geschreven zijn, dan be
grijpt men licht, dat een oningewijde bij het le
zen van die fabulcuse waarde van het rioolwater 
partijdig wordt. De theorieën op dit punt zijn 
toch zoo duidelijk en klaar, dat, ware men niet 
tot dc koude werkelijkheid geroepen, men met 
diepe verontwaardiging zoude nederzien op den 
man, die ze durft tegenspreken of in de rekening 
verwaarloozen, maar als men de proefnemingen 
iu andere landen leest (want dc proefnemingen 
in ons land, die allen mislukten, kunnen slecht 
als voorbeeld dienen), dan vraagt men zich af, is 
er dan geen ander middel, om den landbouw te 
bevoordeelen, zonder den burgers nu juist, niet 
alleen de levering, maar ook het vervoer te doen 
betalen, waar en somma toch alles op neder-
komt? 

Wij zullen hier inlusschen wat de scheikundige 
Dumas er van zegt in zijn rapport aan den Mi
nister van Landbouw in Frankrijk. Deze geleerde, 
die men wel als autoriteit kan noemen, is onder
voorzitter van de commissie voor de meststoffen 
(commission d'engrais) tc Parijs , waar men sedert 
jaren proeven neemt. De denkbeelden van den 
Heer Dumas omtrent de waarde en de nuttigheid 
der meststoffen, zijn niet twijfelachtig; hij zegt 
in zijn verslag aan den Minister (zie het uittrek
sel daarvan in het Bulletin du Musée de l'In-
dustric, November 1867: «Toute mature fertili-
sante, qui sort des villes, sous forme solide ou 
liquide, doit done être restitute it la terre, puis-



154 155 

II 

t' ili 

que c'cst l i que se trouve ce qui a été enlové 
a l'agriculturc au profit des cités. Les produits 
d'egouts, les immondices des rues, lcs vidanges 
sont clone des matures, dont les villes doivent 
comptc a la terre, et qu'clles n'ont plus lc droit 
de laisser pourrir et se pcrdre dans les avis et 
dans les eaux ni sous 1c rapport de I'hvgicnc 
publique, ni au point dc vue dc la reproduction 
agricole". Men ziet hieruit de theorie, welke hij 
is toegedaan; volgen wij nu even zijne omschrij
ving dor onoverwinnelijke zwarigheden, waarop 
de toepassing afstuit, dan vinden wij, dat hij tot 
het besluit komt, dat het rioolvuil gedesinfecteerd 
moet worden op eene wijze, die de meststoffen 
zooveel mogelijk hare waarde laat cn voor de 
bevolking van steden even min als voor de men
seden, die het verwerken en vervoeren moeten, 
alle bezwaren wegneemt, die nu het gebruik zoo
zeer belemmeren. Hij zegt: »La perfection dc 
l'état social ne consiste pas a rccueillir ces restes 
et :'i les utiliscr en surmontant le dégout, qu'ils 
inspirent, comme on lc pratique cn Chine. 

Non I clle consiste i les dénuturcr, a les trans
former et a en rendrc les derives maniablcs, en 
leur conservant toute leur valeur et en leur 
cnlevant tout ce qui provoque un legitime dé
gout. Ce qui est reclame par l'agriculture dans 
les dijections des villes se reduit, en di/ïnitive, 
a qüelques substances, qui n'ont rien de plus 
repoussant que la craic ou le platre, a quelques 
seis incolorcs et inodores, les phosphates, les 
seis dc potassc ct les seis amrnoniacaux: réunir 
ceux-ci et détruire les autres ingredients, dange-
reux ou stériles, ce n'est pas un problème au 
dessus des forces dc la science. 

Verder schrijft de heer Dumns, »dat de stad 
Parijs met dat doel sedert tien jaren reeds proe
ven laat nemen, met ieder procédé, die dit doel 
kan bereiken. Dat zij daarbij als voorwaarde 
stelt, dat de meststoffen niet voor den landbouw 
verloren gaan, en ook tevens, dat de ruimingsin
dustrie dc hoop op cene goede oplossing niet behoeft 
op tc geven, daar iedere nieuwe proef steeds 
naar een goed resultaat brengt." Wanneer wij 
nu hieruit leeren, dat men in Parijs met alle 
bekende procédés, die op het secrcctruiinen zijn 
toegepast, zoo weinig resultaten heeft verkregen, 
dat men iu IS maanden 2000huizen (') met divi-
seurs voorzien heeft, cn het oogenblik niet ver 
meer af rekent, dat men tot het besluit zal komen, 
om alle beerputten weg tc r u i m e n , ten einde de 
straten van Parijs van den overlast der rtiiui-
wagens, de spoorwegen van den last, om 's nachts 
de bcervaten te vervoeren, en do omliggende 
gemeenten van Parijs van den stank cn het af
zichtelijke van dc dépots van beer tc ontslaan, 
dan kan men ons niet kwalijk nemen, dat wij 
afraden in Nederland er mede te beginnen, cn 
ieder betrokken architect of lid van een Gemeen-
raad, die geroepen.is zijne stem uit tc bren
gen — aanraden : onderzoek cn lees, cr is waar
lijk over deze zaak genoeg voor en tegen geschre
ven, maar lees resultaten, geene bespiegelingen; 
het zegt weinig eene zaak te beginnen, maar die 
vol tc houden; een particulier kan gemakkelijk 
liquidceren , cen gemeentebestuur moet betalen; 
wij zijn zeker, dat men na onderzoek uit volle 
overtuiging zal zeggen, dat men op gemeentere
kening geene proeven mag nemen. Ons dunkt, 
dat de besturen genoeg vooruit kunnen bereke
nen, waar die proeven toe leiden en dus gerust 
den uitslag in andere landen afwachten. i 

In het werkje van Dr. Hubert Grouven: Kana-
lisation oder Abfuhr? in i807 te Glogau uitge
geven, vindt men cene beschrijving van het sy
stema van den architect Silvern tc Halle, die 
langs scheikundigen weg het rioolwater zuivert 
op eene wijze, die financieel cn practisch uit
voerbaar schijnt tc zijn. Proeven hiermede in de 
riolen te Leipzig genomen, hebben gunstige re
sultaten opgeleverd. In het naschrift op het ver
slag van den meergenoemden medicinaalraad van 
Derlin, wordt ook op pag. 50 door Dr. Virchow 
op die proef gewezen cn het gunstige resultaat 
vermeld, met den laad dit ook tc Berlijn te beproe
ven. Het Mengsel bestaat eenvoudig uit chloor-
magnesium, kalk cn kooit eer. Hij zegt, dat dit 
het rioolwater niet alleen reukcloos maakt, maar 
het ook door neerslag zuivert cn dat in dc 
afvloeiingsbussen den neerslag wordt opgevan
gen; dat ze zich niet op den bodem vastzet, 
dus dc riolen niet vervuilt, terwijl het water hel
der cn reukeloos wegvloeit. Het is onnoodig 
voor het oogenblik hier cene beschrijving te laten 
volgen van dio proeven, de waarde van dc bc-

(*) Zie Leber die kaualiaatiou von Iferliu, pag. 53 

zinksels voor den landbouw cn den goeden uit
slag der zuivering. Wij citeeren alleen het feit, om 
tc doen zien, dut dc geleerden en dc onderzoe
kers het eens zijn, dat men op gecne dubbele 
systcma's behoeft te studecren, wanneer men waar
achtige verbetering wil. De hoofdingenieur Mille 
van Parijs is volgens zijne rapporten van hetzelfde 
d e n k b e e l d als de ingenieur Bazalgctte tc Londen, 
dat onmiddellijke afvoer van alle vuil door cen 
r i o l e n n . a het eenige uitvoerbare plan is,ofschoon 
het zuiveren van het rioolwater in Frankrijk op 
chemischen weg en in Engeland door Uitroeiing 
in den grond geschiedt. Wij leeren hieruit, dat 
mannen als deze, die er cene hoofdstudie vnu ma
ken, en met dc uitvoering belast zijn, zich tot 
het eenvoudigste, maar ook het meest afdoende 
bepalen. De hoofd-ingenieur Mille, die voor het 
Fransche gouvernement de riolecring van Londen 
heeft wezen onderzoeken, stelt in Parijs voor den-
zelfden weg te volgen. Parijs heeft trouwens aan 
zijne uocrverzumoling vrij wat millioenen besteed : 
in 1858 had het dc stad ruim drie millioen 
gekost; in 1800 reeds over de vijf millioen. De 
ijzeren wil van den keizer schijnt onder den druk 
der millioenen buigzamer tc worden. 

Sprekende van Parijs zegt Dr. Virchow. «Das 
gemischte System Abfuhr und Kunalisation nü-
hcrl sich dem einfachen Sgsleme der Kanalisa
tion." Na al die millioenen verspild te hebben, 
moet men, door phgsische en linancieele bezwaren 
gedwongen, het gemengde stelsel laten varen — 
men zal den landbouw dc meststof langs ecnen 
anderen weg leveren. 

Hoe meer men leest, hoe meer men studeert, 
of van studie van anderen wil profitccren, hoc 
meer men gedwongen wordt zich tot het uit
voerbare, het eenvoudigste, maar vooral tot het 
meest afdoende te bepalen. — Dit is zeker het 
goedkoopste en d a a r o m het uitvoerbaarste. Doe 
meer men combineeren wil, hoe meer men de 
zaken inwikkelt, hoe minder cr ooit van eene 
uitvoering zal komen. 

Die dus cene goede kanaliseering van zijne stad 
wil en dat wel met het oog om zooveel in zijne 
macht ligt en dit gedeelte van zijn werk er aan 
kan toebrengen, den gezondheidstoestand te ver
beteren , raden wij aan, getrouw te volgen en te 
lezen wat er op dit gebied gebeurt. — Men leze 
zoowel de opgaven van beloofde als de ontvangst 
der wezenlijke inkomsten. 

Men bestudcerc met nauwgezetheid de uitgaven 
welke voor het een, zoowel als voor het andere 
moeten gemaakt worden; maar men doe dit met 
ernst cn onpartijdigheid, want niemand kan eu 
mag in ons oog minder partijdig zijn dan een 
geuicentcarchitect, omdat hij zich als mail van 
eer en plicht met gecne speculation mag bemoeien. 

Wij voor ons zijn zeker dat een gemeentebe
stuur hoe meer dc zaken, overwogen, hen wor
den aangeboden, hoe meer zij er vertrouwen in 
moeten stellen. Men "etzwijge geene zwarighe
den maar men zockc ze niet — men make vooral 
de begrootingen juist redegevend, en op dcnzclfdcu 
maatstaf zoo vóór als tegen. Men redenerc zoo 
kort en afdoend mogelijk want dc plannen ziju 
niet alleen aan een groote kritiek blootgesteld, 
maar de geest des tijds wil ook commissiceii van 
onderzoek ingesteld hebben , om over de plannen 
tc oordcelen. 

Wat do critiek betreft, deze komt zelden van 
lieden, die er iets afweten. Om over riolecring 
van steden te oordcelen, moet u i e n de stad innig 
kennen cn kent men die zoodanig, dat men oor
deel en kan, dan is men óf gemeentearchitect óf 
genieenteopzichter ; die er buiten hen over 
oordcclcn, zijn in den regel zij, die wellicht 
eene enkele buurt of wijk en volstrekt de zaken 
niet in hun verband kennen; de eersten oor-
declcn niet dan waar het behoort; de anderen 
met hen, die in tijdschriften en voorlezingen 
er wat van gehoord hebben, zetten iu den regel 
een ingezonden stuk in eene of andere courant. 
Als men al deze lui wilde antwoorden, zou men 
zich z e k e n het leven ondraaglijk maken — met 
deze uitkomst dat het niet baat. 

Eene andere critiek komt van lieden, die de 
heer Linsc op het oog heeft, als hij zegt, dat hij 
zijn plan zonder hulp van derden wel zal klaren; 
dat zijn lui die meunen , dat een gemeente-ar
chitect al wel is, als hij zich met het onder
houd cn dagelijksche zaken bemoeit, doch dat 
men v o o r ieder nieuw werk eene particulier moet 
aanstellen, dat zeker veel tot c e n e algcmeene v e r 
warring zou bijdragen. Wanneer dit soort v a n 
lieden mannen ontmoet, die gaarne zelf hunne 
zaken doen, dan heet hot veelal, dat zij tegenge
werkt worden, dat men niet op de hoogte is en 

meer. — Dit zijn de lastigsten, omdat zij met even
veel gemak een plan voor Dordt als voor Amster
dam , een plan voor Groningen als voor Arnhem 
maken', en men hen dus overal ontmoet. Wordt 
de zaak in handen van cene commissie gesteld, 
dan heeft men cene van de fatsoenlijkste manieren 
van uitstel, cn zelden ziet men hiervan ecnig 
ander resultaat, dan eene reeks van lange rap
porten , die eene alleenspraak worden als dc 
gemeente-architect ze niet beantwoordt en wor
den ze beantwoord, dan vindt men veelal dc ge
maakte aanmerkingen onuitvoerbaar en is men 
dus even ver als toen men begon. — Wanneer 
dergelijke zaken commissoriaal gemaakt worden, 
dat wij in zeker opzicht soms onvermijdelijk ach
ten , dan moet men vooral dc rioolquacstic uit 
het oogpunt van «me goede gezondheidsleer be
schouwen, want hiervoor toch wil men de riolen 
verbeteren ; dan kon dergelijke commissie sa
mengesteld zijn uit een geneeskundige, cen 
scheikundige en een of meer leden van den Raad, 
met den ontwerper, om dezen iu dc gelegenheid te 
stollen, zijne plannen te verdedigen, de uitvoer
baarheid of onuitvoerbaarheid op goede gronden 
aan te nemen of tc wederleggen en zijn plan 
daarna tc wijzigen. Niet dat wij door liet be
noemen van geneeskundigen in dergelijke commis
sion veel heil zien, want in den regel zien deze 
voornamelijk de financiëcle uitvoerbaarheid over 
het hoofd, daar zij bij matiger e i -e l en den weg 
van verbetering zouden zijn opgegaan, die nu 
zeer dikwijls nog niet bewandeld wordt, ter be
vestiging van het spreekwoord: »que le niieux est 
l'ennemi du bien". — Heter ware het daarom en 
zeker het meest afdoende, dat men den vervaar
diger van het plan de volle verantwoording Hel 
dragen, die door het raadplegen van anderen, 
en wijzigingen eigenlijk maar in naam blijft be
slaan, en dus zeer weinig te beduiden heeft. 
Men late hem de vrijheid zijn plan door de ad
viezen van specialiteiten te vermeerderen; men 
stelle hein iu do gelegenheid liet noodige lc zien, 
en het vóór en tegen na te gaan en wij zijn ze
ker, dat men plannen zal verkrijgen, die deugde
lijk cn uitvoerbaar zijn. — 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Voor het bouwen van spoorwegen tot tijde
lijk gebruik bij de Britscho strijdkrachten heeft 
een zekere Hadden getracht, houten dwarsliggers 
te vermijden, door daarvoor in plaats plaatijze
ren buizen te bezigen, die aan een einde geslo
ten zijnde, met zand of kiezel dicht aangestampt 
worden. 

De spoorstaven worden daarop door middel van 
eenvoudige kleinst ukken bevestigd, zoodat zege-
makkelijk weder los genomen kunnen worden. 

— Do sneltrein naar Schotland , die den 2 Sep
tember ten 8.45 het station King's Cross te Lon
den verliet, schijnt anderhalf uur later gedeelte
lijk in brand te zijn geraakt, zoo.lat de goederen 
derieizigers, in een der wagens daarvoor bestemd, 
vernietigd weiden. Het gegil der reizigers deed 
den machinist omzien en den trein stuiten, waarna 
zij dien verlieten en veertig minuten opont
houd leden. 

— Ecu inwoner van New-York, C . Burchardt, 
heeft octrooi genomen op cene uitvinding, die 
hierin bestaat, dat spoorwegwagens, wanneer zij 
derailleeren, zich van zelf loshaken, waardoor 
van zelf het gevaar voor de andere wagons ver
mindert. I lehalve dat deze nieuwe koppeling van 
zeil' wordt losgehaakt, haakt zij ook van zelf aan 
en bijgevolg kunnen onder het rijden ecu wille
keurig getal wagens afgehaakt worden. De kop
peling moet zeer eenvoudig en goedkoop toe U 
passen zijn. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Hij besluit van 15 Juli 1808, 

n". 20, heeft Z. M . , beschikkende pp het verzoek
schrift van P. II. C. van Noorden, notaris te 
Pnpendrecht, 1ID. bewilliging verleend op de 
akte, houdende uitbreiding van het maatschappe
lijk kapitaal van dc nnainlouzc vennootschap: 
Sliedrechtsche Sloomslecp-maatschappij, gevestigd 
te Slieilreebl. 

— Naar wij vernemen, is door den Minister 
van Ilinnenlandsche Zaken bepaald, dat de sectie 
Utrecht—Waardenburg van dei staatsspoorweg 
eerst oj i 1 Nov. aanst. voor het jiubliek verkeer 
zal geopend worden cn alzoo niet met 1 October, 

celük abusievelijk door eenige nieuwsbladen- was 
gemeld. (B.) 

Amsterdam. De in der tijd hier gedane 
inededeeling, dat de heer De Vries uit Rotterdam 

zon worden belast met het bestuur van het Po
leis uoor Volksvlijt, is door dc jongste feiten vol
komen bevestigd. Evenals toen protesteeren wij 
echter thans andermaal tegen het behoud van 
den naam van Paleis voor VOLKSVLIJT. Die titel 
is onwaar en boleedigt do waarlijk nationale volks
vlijt. De nieuwe directeur beweert iu zijne circu
laire, dat hij dc inrichting zal doen bloeien door 
het aanmoedigen der «kunsten." Jammer dat hij 
vergeten heeft, ons zijne opvatting van den .term 
«kunst" mede te deelen. Rekent hij Hlondin's 
dansen op de koord, het schaatsenrijden van den 
Amerikaan eu het goochelen der Japanneezen ook 
tot de «kunsten"? Zoo ja , dun zien wij niet in 
waarom hij niet een café chantant en een tweede 
Onenbachsclieoporettengezolschap (één is cr reeds 
in werking alhier) zou kunnen oprichten in de 
zaal, die al deze tours de force heeft aanschouwd. 
Theresa's en Schneiders zijn, zoo men wil , ook 
altisten en fc« qui s'avunce een kunstgewrocht, 
Up dezelfde wijze zijn huurkoetsiers ook kunste
naars; immers bestaat hun beroep, dat deel uit
maakt van de volksvlijt, in de kunst om paarden 
te mennen. 

Wij herhalen het, het komt er maar op aan 
hoe ver de heer De Vries dc beteekenis van «kunst" 
wil uitstrekken. 

Over het Amstel-Hótel luiden de berichten ook 
treurig. Naar men wil , zal de exploitatie ge
durende den winter worden gestaakt; ook be
staat cr, naar het schijnt, ecu plan, om de onder
neming, zoo dc resultaten even ongunstig blijven, 
geheel te staken, het gebouw te verkoopen en 
er woonhuizen van te maken. 

(Arnh. Cl.) 
Arnhem. Den IS11'» dezer werd de tentoon

stelling van nijverheid eu kunst vereerd met een 
bezoek van Z M. den Koning. Te half één ure 
gearriveerd stapte Z. M. aan het gebouw dei-
tentoonstelling af en werd aldaar door dc com
missie ontvangen cn uc zalen binnengeleid, die 
alleen voor de inzenders waren opengesteld. 

Met de meeste belangstelling werden de ten
toongestelde voorwerpen door '1. M. bezichtigd 
cn de exposanten , die, voor een groot gedeelte, 
bij hunne voorwerpen tegenwoordig waren, wer
den door den voorzitter der commissie aan Z. M. 
voorgesteld , waarna dc Koning zich met hen zeer 
minzaam cn belangstellend onderhield. Onder 
dc tentoongestelde voorwerpen van hier trollen 
bijzonder de aandacht van Z. M. de instrumenten 
van dc heeren Hoeker & Buddingh, do rijtuigen 
vau dc heeren llcinrich & Vcth , de zinkwerken 
van de heeren Rodenhuis & Comp, de zciluoolen 
van den heer Coers en de terra-cotta voorwer
pen van den heer Stocllcr. 

Na cen verblijf vau ruim drie uren in het 
gebouw, waarvan cell korten tijd werd afgenomen 
tot het gebruik van een déjeuner, vertrok Z. M . , 
na hoogstdeszelfs tevredenheid over deze ten
toonstelling te hebben te kennen gegeven. 

Boekbeoordeeling. 
BERNOULLI'S VADEMECUM, 3C DRUK. 

Dezer dagen verscheen te Amsterdam bij Ten 
Brink en de Vries de2J" aflevering van den 'Uen 
druk van Bernoulli's Vademecum, vermeerderd en 
omgewerkt door J. O. van Gendt .Ir. 

Wanneer ecu dergelijk werk in ons land een 3>lc" 
druk beleeft, dan is liet voorzeker overtollig er het 
groote nut, en dwaas er het totaal nuliolooz.e 
van tc willen bewijzen, daar de ervaring dan 
duidelijk genoeg heelt gesproken, om alle Iraaie 
redeneeringen overtollig of krachteloos te maken. 
Ken paar andere vragen, wier behandeling niet 
overtollig is, zijn echter deze: beantwoordt Ber
noulli's vademecum geheel aan de eischen voor 
een dergelijk werk? Zoo niet, brengt deze "de uit
gave het dan nader tot het ideaal? Onzes inziens 
moet een Vademecum niets meer zijn dan eene 
herinnering aan dc, door de wetenschap en er
varing verkregen, voor de practijk geschikte re
sultaten en moet hij, die cr van gebruik zal maken, 
voldoende ontwikkeld zijn, om die resultaten met 
kennis en oordeel to kunnen toepassen. 

Is m e n liet bovenstaande met ons ecus, dan 
gclooven wij, hetzij met bescheidenheid gezegd, 
dat Bernoulli's Vademecum tc veel bevat en zeer 
veel aan gemakkelijkheid in 't gebruik zou win

nen, wanneer men alle algcmeene theorieën en defi
nition, die meer in een handbook te huis belmo
ren, wegliet. 

Ter verduidelijking van hetgeen wij meencn, 
willen we eens de eerste aflevering ten ruwe na
gaan eu zien wat daaruit, naar ons inzien, al
thans gerust zou kunnen geschrapt worden. 
Hoofdstuk 1. Regels uit de Reken-cn Stelkunst. 

A. Decimale breuken. Hiervan alleen te be
houden de quotiënten der getallen van 1 tot 04 
door 04 gedeeld, die van 1 tot 100 op 1 gedeeld 
en de verkorte wijze van vermenigvuldiging. 

B. Gewone breuken. Geheel weg te laten. 
C. Evenredigheden. Alios sub 1 vermeld, kan 

weggelaten worden. 
D. cn E. Vierkants- cn derdeinachtswoitel-

trokking. Van deze behoeven slechts de benade
rende manieren behouden te blijven. 

Hoofdstuk 2. Regels uit de Meetkunst. 
A. liet vierkant. Alles sub 1 vermeld, zou 

achterwege kunnen blijven. 
E. Veelhoeken. Hiervan alleen te behouden 

het tafeltje sub 2 voorkomende. 
Hoofdstuk 3. Berekening van hel oppervlak en 

den inhoud van lichamen. 
A. Dc teerling. Alles sub 1 en 2 vermeld, zou 

weggelaten kunnen worden. 
U. E. F. De cilinder, kegel en bol. Al het 

van ieder dier lichamen sub 1 vermelde weg te 
laten. 

1. Meetkunstige verhoudingen. Geheel weg 
le luien. 

Hoofdstuk 4. Trigonometrie. 
Vau dit Hoofdstuk zou alles tot aan dc opgave 

der gonometrischo formules kunnen vervallen. 
Hoofdstuk 5. / le kegelsneden en de schroeflijn. 

Hier zou men met het onder A , 1! en C ver
melde kunnen volstaan. 

Hoofdstuk 0. Specifiek gewicht. 
Hier zou alles tot aan tafeHl kunnen vervallen. 

Hoofdstuk 8. Samenstelling en ontbinding van 
krachten. 

Bij dit hoofdstuk zou men met dc vermelding 
der formules, sub 2, 3 , 5 en 0 voorkomende, 
kunnen volstaan. 

Hoofdstuk 'J. Eenparige beweging. 
Van dit hoofdstuk alles van tafel 42 af te be

houden. 
Zoodoende zou men op dc negentig bladzijden 

der eerste aflevering reedseén twintigtal uitwinnen. 
Alles hangt echter natuurlijk in dezen af van 

den eisch, die men voor ecu vademecum stelt. 
Wil men hebben, dat het ecu receptenboek zij, 
waardoor cen ieder, al is hij zelfs niet met de 
geringste kennis toegerust, tot de oplossing 
van alle mogelijke vraagstukken op technisch 
gebied kan komen , dan tracht mén het onmoge
lijke te bereiken , werkt zeer ten nadcele der be
vordering van meerdere wetenschappelijke ont
wikkeling, en stelt den gebruikers aau vele ge
varen bloot; daar het, afgezien van mogelijke 
fouten, die er altijd wel in zullen blijven, onmo
gelijk is resultaten te geven, cite niet voor ieder 
bijzonder geval moeten gewijzigd worden. 

Hij, die b. v. niet weet, dat hel getal 2 ' / l u in deci
male breuken wordt geschreven : 2,7 en in ' t alge
meen alle grondbegrippen der technische weten
schappen mist, zal veel beter doen, zich de handboe
ken , die over de verschillende vakksn bestaan, aan 
tc schallen en die eerst te bestudeeren, alvorens van 
een vademecum gebruik te maken, waar, uit den 
aard der zaak, eene degelijke en voldoende uitvoe
rige behandeling onmogelijk en ook volstrekt niet 
O J I ziju plaats is. 

De toevoegingen bij de 3e uitgave zijn overi
gens, zoover als wij cr nu reeds over kunnen 
oordeelen, werkelijk meest allen van practische 
waarde cn wij gelooveu niet tc veel te zeggen, 
wanneer wij beweren, dat de waarde van het werk 
door dezen derden druk bepaald zeer verhoogd is. 
Wij besluiten dan ook niet don wensch, dat een 
groot debiet spoedig een vierden druk noodig moge 
maken en dat dezelfde kundige en ijverige han
den ons dan ecuo uitgave zullen bezorgen, waarin 
de verbeteringen niet alleen in nuttige vermeer
deringen, maar ook in dergelijke verminderingen 
zullen bestaan. 

I N G E Z O N D E N . 

Groningen, den 15 September 1808. 
Waarde Redacteur! 

Onder do zaken, die tegenwoordig veelzijdig in 
onderscheiden week- en dagbladon, en ineer be
paald in liet uwe, worden besproken, treedt dc 
rioolquacstic meer cn meer op den voorgrond; 

van het oosten tot het westen, en van het zui 
der- tot het noorderhoekje van ons klein water
achtig land , hoort men spreken en schrijven over 
aanneming of verwetping van een of ander riool
stelsel. 

Hier vindt men voor-, daar tegenstanders van 
het stelsel van Liernur; ginds treft men een, die 
een verouderd of nieuw stelsel cen weinig gaat 
wijzigen, om het straks als een gewrocht van 
eigen genie aan do wereld te vertonnen. 

Ook wij, bewoners van Gruno's grijze veste, 
zijn in het bezit van een rioolstelsel, dat, volgens 
verklaring van een zeer geleerd man «goed is, 
ofschoon voor verbetering vatbaar." ('). 

Wij willen u eens op dat goede wijzen door 
niedodceling van oen feit, waarvan wij oogge
tuigen zijn geweest. 

Verleden week do Pelstcrstraat passeerende, 
zagen wij daar een dozijntal mannen bezig, om 
het daar aanwezige riool, dat per ongeluk ver
stopt (?) was geraakt, te reinigen. 

Men had daartoe een drietal gaten in den grond 
gegraven tot op de wclfvormige dekking van het 
riool, dat in de lengte dor straat van dc 
Visclunarkt komt cn in het Zuiderdiep uitmondt. 

De well'vormigc dekking zelve was opgebroken , 
cn nu deed men twee dagen achtereen zich on-
geloofclijkc moeite, om de gevormde verstopping 
uit den weg te ruimen, door middel van veel
soortige werktuigen, waaronder uitmuntte een 
lang eind ketting, waarvan het eene einde, dat iu 
het riool lag, voorzien was van een zeker iets, 
waai mede men het vuil naar de opening wilde 
werken. 

Dat zulks niet gemakkelijk was, bleek reeds 
den eersten dag, toen een tal van mannen, die met 
zulk cen geweld, alsof er een geladen schip aan 
vast was, aau lien ketting trokken, totdat zij 
door het verbreken van den samenhang der ijze
ren schakels, op eene niet genoeglijke manier 
kennis met de straatkeien maakten. 

En dat zijn uu onze riolen , waarvan getuigd 
is, dat zij wel voor verbetering vatbaar, maar 
toch goed zijn. 

Waar zou dat goede in gelegen zijn ? Zou het 
misschien goed zijn, dat zulk cen riool tot boven 
toe opgepropt kan worden met allerlei vuil ? 

In dezen zijn wij het eens met de l l l l . Prof. 
P. J. van Kercklioff en Dr. A. W. Alings, die 
in hun adres iu Mei I. I. den Raad aangeboden, 
de riolen noemden: «bewaarplaatsen van vuil." 

Over dat adres gesproken I de afloop daarvan 
is bijna kluchtig te noemen ; voormelde hoeren 
hebben cene llinke missive, vol van erkende 
waarheden, bij den Raad ingezonden, en ieder 
dacht, dat het nu voor goed met onze riolen 
gedaan was. Maar ja wel! het schijnt, dat de 
Raad een weinig bevreesd voor die adressan
ten is. 

Openlijk toch erkent hij dat het rioolstelsel, 
behoudens eenige verbetering, goed is, maar 
het aanleggen van nieuwe takken wordt een 
weinig gestuit; in de Rotcringcstraat (de woon
plaats van Prol'. Van Kercklioff) is de aanleg 
althans niet doorgegaan, maar in het Klooster is 
een riool gelegd. 

Vreemde handelwijze voorwaar, in het Klooster, 
eene straat, niet half zoo breed als dc Boleringe-
slraat, schijnt een riool geen kwaad te kunnen 
doen, maar in de fraaie hoofdstraat schijnt het 
nadcelig tc zijn. 

Wanneer toch zal onze Gemeenteraad leeren 
inzien, dat zulk eeno inconsequentie hem belache
lijk maakt? 

Het antwoord hierop is spoedig gegeven : dat 
zal geschieden als in den Raad mannen zullen 
zitting nemen, die op bouwkundig terrein tc 
huis belmoren , want tot nog toe bezit de Uaad 
wel eene uit zijn midden gekozen commissie voor 
openbare werken, maar geen enkel bouwkun
dig lid. 

Wat lioorcn wij u zeggen: geen bouwkundig 
lid, maar wel cene commissie voor openbare wer
ken 1 Ja wel, het is zoo, de zorg en het toezicht 
over de gemeentebouwvverken is opgedragen aan 
een vijftal loden van den gemeentoraad, cn wel 
aan dc 1111. Mr. II. O. Fcith, advocaat; J. Swaag-
man, rentenier; F. de Witt, handelaar in verf-
stoffen; A.de Monchy, agent derNederlundscheBank 
cn G. Wouters Jr., azijnfabrikant, en aan deze . 
mannen, allen achtingswaardige burgers der maat
schappij, is het opgedragen een wakend oogje 
te houden over do boiwworkcn onzer gemeente, 
en om dc ontwerpen cn bestekken door den 

(*) Zie het versing vnu de haudeliugcu vau deu Groninger 
Gemeenteraad, Zitting van deu 25stcu Mei 1. 1. 
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stads-bouwmeester, 5. 0. van Beusekom, vervaar
digd , na te zien en goed te keuren, iets, en 
dit tusschen twee haakjes, dat nooit wegblijft. 

Wat dunkt u van zulk een toezicht, moeten 
de zaken daardoor niet eenzijdig worden, of 
anders gezegd, worden daardoor niet vaak de 
bouwzaken benadeeld ? 

Waarom toch gaan onze kiesvereenigingen niet 
te werk en stellen eens tot candidaat eenige 
flinke bouwkundigen; deze zouden allengskcns lid 
van de bouwcommissie worden, en geloofons, de 
zaken zouden weldra eene gunstige wending nemen. 

Wij zouden dan misschien nog wel eens ge
meente-gebouwen kunnen verkrijgen, die vorm cn 
inrichting te danken hadden aan eene uitgeschre-
vene prijsvraag, en dat vooral zou een groote 
vooruitgang zijn. 

Als in de laatste jaren nu en dan eens eene 
prijsvraag door het gemeentebestuur was uitge
schreven, dan zouden onze schoolgebouwen niet 
zoo eentonig zijn, en tal van werken, waaron
der in de eerste plaats ons beursgebouw , zouden 
aan doelmatigheid en bouwtrant gewonnen hebben. 

Wilt ge weten hoe ons beursgebouw er uit 
ziet? ' t is in korte woorden tc zeggen: Als gij 
het van achteren nadert, verbeeldt gij u , door 
al het glaswerk verleid, eene kolossale broeikast 
voor uitheemsche planten te aanschouwen, en 
komt gij van de Vischmarkt recht op het front 
aan, dan verbeeldt gij u, dat gij voor een antiek 
gebouw staat, dat zoo plat en ineengedrukt 
ontworpen i s , dat het geheel, daar het per on
geluk juist voor onze schoone en kolossale A-kerk 
staat, een bedroevend figuurtje maakt; op de 
stoep staan een paar ijzeren lantaarnpalen, die 
onlangs door eenige studenten, die van eene vro
lijke partij kwamen, bij vergissing voor een paar 
vergeten wandelstokken zijn aangezien. 

En het inwendige ? eilieve, informeer daar eens 
naar bij een onzer graanhandelaars, en zuchtend 
zullen zij u verklaren, hoe die glazen wanden 
en dat zinken dak oorzaak zijn, dat zij in den 
winter klappertanden van de kou, en in den 
zomer wel gaarne in hunne hemdsmouwen han
del zouden willen drijven, of den hoed afzetten, 
indien zij niet vreesden, dat door dit laatste hunne 
collega's het spoedig zouden zien, als somwijlen 
eene ongelukkige speculatie hun de haren te 
berge doet rijzen. 

Dat alles en nog veel meer, zou niet het 
licht hebben aanschouwd, als eens eenige flinke 
ontwerpen van bekwame mannen waren ingeza
meld , of als wij, in plaats van eene m'etweten-
schappelijke raads-commissie voor openbare wer
ken , eenige practische en theoretische bouwkun
dige raadsleden bezaten. 

De eersten benemen ons thans ook nog de 
schoone vormen van ons gemeentehuis, door het open 
gedeelte vol te timmeren, de laatsten zouden 
misschien dat schoone gebouw gespaard hebben, 
en ons de leelijke Boterhal ontnomen hebben , om 
ons daarvoor een sierlijker gebouw weder te ge
ven , ingericht voor politic-bureau en lokalen voor 
den burgerlijken stand en het armwezen. 

Zij zouden ons maar kom aan, voor dit 
maal genoeg, want daar wij begonnen zijn met 
te spreken over zaken, die beneden den beganen 
grond liggen , en zoo voortpratende langzaam zijn 
opgeklommen tot het nog al hooge stadhuis, zijn 
wij bevreesd nog op den toren der Nieuwe kerk, 
die ook van gemeentewege hersteld wordt, te recht 
te komen, en dus punctum, laten wij er wat 
zand over strooien , en met elkander bidden voor 
een ommekeer in het besturen der gemeente
bouwwerken te Groningen en waar zulks verder 
noodig is. 

Aanbestedingen. 

f J 

Aankondigt n gen 
Maandag , 11 Sept. 

. ilaiiHtricht, ten 10 ure, aan het provinciaal hestuur: 
de uitvoering van werken tot verbetering van de rivier de 
.Maai, iu do gemeenten Cuyck en Ottcrauin, uahij het ge
hucht St. Agatha. 

Linten, fen 1 uur, in het Akadcmiegebouw : he* op-
bouwen Van een aanzienlijk gebouw, bestemd voor Nosoco-
mium Acédejuicutn te Leiden, waarvan dc fundering bereids 
gelegd i i A 

Haarlem, ten 1 ure, in het lokaal van Staats i het ver-
diepen, dour middel van uitbaggering, van gedeelten der 
ringvaart vau dien polder, bij den Cruouius en het Nieu-
wemeer. 

ihen, ten 5 ure, in dc Nieuwe Sociëteit: het daar-
een gebouw tegen de Bcrkclkadc, ingericht tot 
en met bovenwoning. 

Dinsdag, 11 Nept. 
ten 11 ore, aan het departement van Marine: 
stellen van cenen IJzeren Lichttoren, ter ver
ten Steenen te Harlingen, en het maken en 

Stellen van een IJzeren Lichthuis voor den Lichtopstand 
te Stavoren. 

Iloiidvrdng , 14 Nept. 
Amsterdam, ten 11 uro, in het koffijhuis het Vosje: 

het bouwen van een hospitaal in het voormalig bolwerk 
Diemen te Amsterdam. 

's llagc, ten 12 ure, aan het ministerie van binneul. 
zaken: het maken van dc aardebaau cu kunstwerkcu, voor 
den spoorweg tusschen Middelburg cn Vlissingen met het 
gedeeltelijk daar langs strekkend Kanaal, den onderbouw 
van de Brug te West-Souburg, bcucveus een gedeelte van 
den Middelburg-Vlissingschcu waterweg en ecuigc verdere 
werken. 

Haarlem . ten 1>/S ure, aan het prov. bestuur: het on
derhond der Rijks-Zeewcringcu op liet eiland Wieriuacn, vau 
1 October 1868 tot .'11 December 1871. 

Vrijdag, 25 Mept. 
Groningen, (eu 11 ure, nnu het prov. bestuur: het 

aanbrengen van cene gas- eu wntcrleidiug in dc Kijks-koogcre 
Burgerschool tc Groningen. 

Arnhem, ten 12. ure, nan het proviuuinal bestuur: het 
driejarig onderhoud van dc grindwegen op de Lnudsdijken. 
langs den Bovcn-Ryu en het l'nunerdcnschc Kanaal, iu 
deze provincie, van deu Istcn Jnuiiarij 1801) tut cn mot deu 
31stcn December 1871. 

Arnhem, ten 12 ure, aau hel prov. bestuur; het tegen 
ontgronding bezinken van dc zes dwarskribbcu aan den lin
ker Waaloevcr, boven eu beneden, en van den hovcusteu 
leidam van dc gluis tc St. Audries, behoorende tot dc wer
ken tot onderhoud van dc Waal in Gelderland. 

Maandag, 28 Mept. 
Maastricht, ten 10 ure, min het proviuciaal bestuur: 

de uitvoering vnn de uoodigc werken tot het maken vuu 
cenen Vcerdnm aan het Rijksveer te lïaarlo, aau den reg-
tcroever der rivier dc Maits, onder dc gemeente Tcgclcu, 
Hertogdom Limburg. 

's Ilage, ten ll>/} ure, aan het prov. bestuur: cvne ge
wijzigde afsluiting van het Noordcrdicp eu de uitvoering vau 
eenigc werken in verband daarmede, ouder dc gemeente 
Dubbeldam, behoorende tot de werken der Merwedc en 
Killen, in de proviucie ZuidhoUaud. 

"N Mage, ten 1 1 ' ; ure, aau het prov. bestuur: het bou
wen eener ijzeren draaibrug met steenen landhoofden over 
het Zederikkanaal te Zwnauskuikcn, in dc gemcentcu I»eks-
mond cn Heicop, provincie ZuidhoUaud. 

Woensdag, 30 Nept. 
Gouda waard , ten 2 ure, ten raadhuizc: het bouwen 

van eene onderwijzerswoning cu schoollokaal. 
Donderdag, 1 Oct. 

's Hage, ten 12 ure, aan het ministerie vuu binnenl. 
zaken: het maken van een gedeelte Spoorweg vnu den Noor
der l.Idijk naar* cn van een Goederen station aan de Voor-
zaan te Zaandam. 

Zaterdag , 3 Oct. 
Bergen op Zoom, teu 12 ure, iu het Ncderlandseh 

koffijhuis: het slechten van het Bastion William met een 
deel der voorliggende werken cn het maken vau cenen weg 
in het verlengde van de WOUWBCIIC straat te Bcrgeu op 
Zoom, met een zijtak in dc rigting vau den Straatweg 
naar Breda. 

Donderdag, H Oct. 
's Hage, teu 12 ure, aan bet ministerie van binneul. 

zaken: het vervaardigen, leveren cu stellen van den IJzeren 
Bovenbouw eener Draaibrug, ten behoeve van de overbrug
ging van het Hollandsche Diep. 

'Milage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het ophougcu van den weg om het baaiwater, het 
maken van een overlaat cn eenigc rijswerkcu tegenover bas
tion Deuteren te 's Hertogenbosch, ten behoeve vau den 
spoorweg van Utrecht naar Boxtel. 

Donderdag, 15 Oct. 
Philippine, ten 11 ure, in het logement den Gouden 

Leeuw: het bouwen van cene raadzaal, school- cn ouder-
wijzerswoning. 

Afloop van aanbestedingen. 
Mocht eren, ft September: het aanleggen van grindwe

gen in deze gemeente , ter lengte van 23,144 el. Minste 
inschrijver A. W. van der Slnis, voor f 95,000. 

Maastricht, 1ft Sept.: lo. bet slechten vau de rave
lijnen A , B eu C te Maastricl- £, waarvoor 6 biljetten, als 
van J, Weustc te Maastricht, ƒ.'12,381 ; Ummcls cn Kern-
nencer te Maastricht, ƒ29,739; J . Boshouwers te Dordrecht, 
ƒ29,980; P. Stevens tc Maastricht, J 27,575; J . B. Tim
mermans te 's Hertogenbosch ƒ20,982; cu J . G. A. Houben 
te Maastricht ƒ19,880. 2o. het slcchtcu van de werken lc 
Hoi en de Koij, waarvoor tieu biljettcu, waarvan het Inag-
ste van J . Weuste tc Maastricht, voor /'2845. 

Advertentie'n. 
B E S T U U R U E R R E G I S T R A T I E E N D O M E I N E N . 

O N T M A N T E L I N G 

UER 

VESTING BERGEN OP ZOOM. • 
OPENBARE AANBESTEDING. 
De DIRECTEUR der REGISTRATIE en DO

MEINEN voor de Provincie Noord-Brabant, maakt 
bekend, dat op Zaturdag den 3 October 1808, 
des middags om 12 ure, in het Nederlandsch 
Koffijhuis bij F. LEMMERS te Bergcn-op-Zoom, 
al of niet onder zijne voorzitting, door den Ont
vanger der Registratie cn Domeinen tc Bergen-
op-Zoom, bij enkele inschrijving en onder voor
behoud van hoogere goedkeuring zal worden 

A A N B E S T E E D : 
Het slechten v a n het B A S T I O N W I L L I A M 

met een deel der voorliggende werken 
en het maken van eenen weg i n het 
verlengde v a n de Wouwsche Straat te 
Bergen op Z o o m , met een zijtak i n de 
r igt ing v a n den Straatweg naar Breda. 
De op zegel geschreven en gesloten inschrij

vingsbiljetten moeten uiterlijk vóór 12 ure 's mid
dags van den dag dien der besteding voorafgaande 
worden ingeleverd of vrachtvrij worden bezorgd 
ten kantore van voormelden Ontvanger, om door 
of namens den inschrijver of anders door den 
Ontvanger onmiddelijk in eene aldaar geplaatste 
gesloten bus te.worden geworpen. 

Het bestek met teekening zal na den 10 Sep
tember a. s. ter inzage liggen ten burele van 
voornoemden Directeur en aan de kantoren van 
de Ontvangers der Registratie en Domeinen te 
Breda en Bergen-op-Zoom, aan welk laatstge
meld kantoor het bestek met ilc teekening, tegen 
betaling van één gu lden , na gemeld tijdstip 
verkrijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Woensdag den 30 September 1808, des voor
middags tusschen 10 en 12 ure. 

Breda, den 3 September 1808. 
De Directeur voornoetnd, 

VAN DER VEN. • 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PAKIJS 1867. 
ZILVEREN MEDAILLE A R N H E M 1868. 

Z i n k e n Dakbedekkingen , Dakramen , 
Dakroeven , Gestampte, gegotene, getrok-
kene en gedrevene Bouwkundige Voorwer-
pen , als: Raamroeden, Goot en, Gevel-
ornementen, Kapiteelen, Balustraden, Ba-
lusters, Lijs t versier ingen, Spitsen, Consoles, 
V a z e n , Letters enz. Baden in soorten. Ge
golfd Z i n k voor Verandah's steeds in voor
raad in verschillende nummers. 

BOBENIIU1S eV COlHr 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hockmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT , DE GENIE, DEN AANLEO 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE WERKEN. — 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, 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vozen, Fonteinen , Grafteekenen, enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 x 2 tot 48 x 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1807, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste mater ia len , Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
Bonner-Hiltte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C°. 
Adres: F O L K E R S & C°. Rapenburg. Amsterdam. 

WESTERHAVEN , Wijk 15, N*. 845, ROTTERDAM. 

Leveren Plannen en Begrootingen voor de 
Verwarming en Vent i leer ing van gebouwen 
en maken rellecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

V I J C H K I I I I O F F en Zonen te Blebrich. 
Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig

schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

JAW V A N D E B POT. 

te Arnhem bjj D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C . te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DEU WIEL, 

Derde jaargang. N°. 39. 

fcrsclijst gtrcgdd iedereo Zilerdig bij 
n. A. THIEME le Arnhem. ~ _ ^ \ 

Priji per .1 nuiidti fn«n p.p. ƒ 1.03. JSÉpÉÎ  

26 September 1863. 

In lUHMrt litl 'oor -MI jurgii|. 
idrerlasliëi liilti / -.20 pir gewonea regel 

H f -Ai IHI legel u en 1°. 

WEEKBLAD voor MCHITECTEN, H&ENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 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 DOESBDRGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHU, J. H. LELIMAN, 1L LINSE, S. E. ff. ROORDA VAN EÏSINOA, H. P. VOGEL. 

VIJFTIENDE VERGADERING VAN DUITSCHE 
ARCHITECTEN EN INGENIEURS TE 

HAMBURG. 

De vijftiende vergadering van Duitsche archi
tecten cn ingenieurs had van den l»*cn tot den 
TA» September te Hamburg plaats, en werd tot 
liet einde toe door 818 leden bezocht. Bij dc 
voorgaande vergadering, die in 1804 tc Wecnen 
gehouden werd, was het bestuur voor deze bij
eenkomst gekozen, waarvan alleen dc hecren 
Karmarsch uit Hanover, Strack uit Berlijn en 
Stainmann uit Hamburg tegenwoordig waren. Dc 
laatste leidde. als voorzitter van het plaatselijk 
comité, tevens de algemeene beraadslagingen, 
maar de voordrachten en discussion hadden uit
sluitend in de vier afdeelingen plaats. 

In de afdecling voor bouwkunst werd dc heer 
Boeckmann uit Berlijn als eerste en de heer Von 
Eglc uit Stuttgard als tweede voorzitter gekozen. 
Er werden voordrachten gehouden over de wetten, 
bij architectonische vlakte en lichamelijke vormen 
in acht tc nemen en over de geschiedenis van 
bet burgerlijke woonhuis. De beraadslagingen 
over twee vragen, betrekkelijk de maatschappe
lijke positie van den architect, namen een groot 
deel van den beschikbaren tijd weg, maar de 
discussiën waren niet vruchteloos, daar de ver
gadering tot eenstemmige gedachten kwam over 
de aan de orde gestelde punten: het vast
stellen van het honorarium voor bouwkundigen, 
en van grondslagen bij mededinging in openbaren 
wedstrijd. Op het voorstel van den heer Remé 
te Hamburg, werd tot de benoeming vnn cene 
commissie besloten, nan welke het toezicht op 
de naleving der door de vereeniging aangenomen 
grondslagen is opgedragen. Deze commissie zal tot 
de eerst volgende vergadering fungeeren en de 
benoeming daarvan zal door het: sArchitecten-
Vercin" tc Berlijn geschieden. 

In de afdecling voor bouwkundige ingenieurs, 
waarbij de heer Funk uit Osnabrück als eerste 
cn de heer Lasius uit Oldenburg als tweede voor
zitter gekozen werd, zijn vele voordrachten ge
houden, als door den heer Hoffmann uit Ncustadt 
in West-Pruisen over gewelfde bruggen, volgens 
een door hem uitgevonden systeem; door den 
lieer Baumcister uit Carlsruhe over dc bouwkunst 
der bruggen in de oudheid en de middeleeuwen; 
door den heer Kopeke uit Hanover over spoor
wegbruggen van groote spanwijdte; door den 
beer V. d. Sandt uit Lauenburg «over het Stcck-
nitzkanaal als verbinding tusschen Noord- en 
Oostzee. Verder werden door verschillende spre
kers belangrijke medcdeclingen gedaan over de 
stroomverhoudingen van de Elbe, de herziening 
van de kustkaarten, den nadeeligen invloed van 
verwarmingstoestellen, die gloeiend gestookt wor
sen, den bouw van een nieuwen kaaimuur tc 
Hamburg cn van de nieuwe brug over do Elbe, 
tic middelen tot vernietiging van de waterpest 
Ie Hamburg en meer andere onderwerpen. Op 

voorstel van den heer Baumcister uit Carlsruhe 
werd cene commissie benoemd, om in de vol
gende bijeenkomst te berichten omtrent den aan
leg en de exploitatie van secundaire spoorwegen. 

De afdeeling voor werktuigkundige ingenieurs, 
die zich eerst op den tweeden dag constitueerde, 
werd voorgezeten door den heer Herrmann uit 
Hamburg. De heer Gebauer uit Weenen sprak 
over de normaal locomotieven voor het personen
verkeer op den »Kaiser Ferdinands NordBahn"; 
daar zich geene sprekers meer opdeden, werd be
sloten aan de vereeniging eenigc voorstellen tc 
doen, waardoor men hoopie aan deze afdecling 
voor hot vervolg een grootcr aandeel aan de 
werkzaamheden te verzekeren. De leden van deze 
afdeeling brachten den derden dag door met het 
doen van uitstapjes naar de dokken, scheepswer
ven en fabrieken. 

De nieuwe of vierde afdeeling voor scheeps
bouwkundige ingenieurs kwam voor de eerste 
maal bijeen, cn werd dooi' den heer Dreyer uit 
Altona gepresideerd. Er werden lezingen gehou
den over de schroeven voor schepen van den in
genieur Heinrich Kesscl. de proefvaart van de 
stoomboot Holsatia, de plaatsing van zeilen, cn 
het zoutgehalte van dc monden der Elbe cn de 
Noordzee. Een voorstel omtrent het brengen van 
gelijkheid in het meten van schepen door de ver
schillende zeevarende volken werd ingetrokken, 
daar dit ccn punt van beraadslaging bij den 
Noord-Duitschen Bond maakte: het denkbeeld om 
het beginsel van ventilatie van bewoonde ruimten 
door holle muren of wanden ook op schepen voor 
landverhuizers toe te passen , werd breedvoerig 
besproken. 

De afdeeling voor ventilatie en verwarming, 
ilic zich op dc beide laatste samenkomsten door 
hoogst belangrijke voordrachten onderscheiden 
had, kon ditmaal, uithoofde van te geringe deel
neming , niet vergaderen. 

Met het oog op de belangrijke tentoonstellin
gen van plannen, modellen enz., waardoor de ver
gaderingen der Duitsche architecten cn ingenieurs 
zich veelal onderscheiden, moet die tentoonstel
ling voor dit jaar middelmatig genoemd worden, 
hoewel zij in verschillende richtingen niet van 
belang ontbloot was. 

De velschillende tochten in cn om Hamburg, 
Lubeck en Kiel , werden door vele leden onder
nomen. 

Voor de volgende bijeenkomst, die in 1870 te 
Carlsruhe zal plaats vinden, is het bestuur sa
mengesteld uit de heeren Von Egle te Stuttgart, 
Gerwig tc Carlsruhe, de Paradis te Weenen, 
Karinnrsch te Hanover, Strack te Berlijn, Bau
mcister te Carlsruhe, Stammann tc Hamburg, 
Funk tc Osnabruch, Dunn te Carlsruhe, Boeck
mann te Berlijn, Schmidt te Weenen cn Dr. Von 
ltitgon tc Giessen. De keuze is op Carlsruhe 
gevallen naar aanleiding van eene uitnoodiging 
vau het ministerie van het groothertogdom Baden. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Het Handwerkt- und Gcwcrbeverein te Genève 
heeft een prijs van 1000 franken uitgeloofd voor 
een eenvoudig en sterk zakuurwerk, waarvan 
alle deelen machinaal gemaakt zijn. De vereeni
ging stelt zich daarbij ten doel om in Genève, 
waar men tot heden enkele dcelcn van het bui
tenland ontvangt, de concurrentie te kunnen vol
houden. 

— De Koning van Protsten heeft 20,000 tha-
lers gezonden als bijdrage voor de volbouwing 
van de Lieve Vrouwe Kerk te Trier. 

— Den 21 Augustus II. was het eene kwart 
eeuw geleden, dat met de restauratic van den 
Dom te Munster werd aangevangen; in dit tijds
verloop zijn 423,844 üorijncn verwerkt. 

— Het ministerie van oorlog heeft de aanzien
lijke som van 00,000 thaler beschikbaar gesteld 
voor bet bouwen van een militair casino te Mun
ster. Dit gebouw zal een sieraad der stad worden. 

— Dc restauratie van de Lievevrouwekerk te 
Worms is geëindigd en na acht jaren gesloten te 
zijn geweest, is dit gebouw weder geopend. 

— De rechter Oder-oeverbnan van Breslau naar 
Boffowska wordt den i"" October a. s. geopend. 

— Het Hongaarschc ministerie heeft de alge
meene beginselen voor het verleencn van concessie 
aan spoorwegmaatschappijen dezer dagen bekend 
gemaakt. De voornaamste daaronder zijn de 
volgende: geene concessie kan worden verleend 
dan door een besluit van de kamers; de consessie 
wordt verleend voor den tijd van 90 jaren , te 
rekenen van den dag der opening van de lijn 
en bij het eindigen der concessie worden de 
gronden cn gebouwen het eigendom van den 
staat, die daarvoor gcene vergoeding betaalt; 
het gouvernement geeft gedurende de concessie 
geene vergunning tot het maken van eene con-
curecrende lijn tusschen de eindpunten der eerst 
geconcedcerde lijn, maar behoudt zich voor den 
aanleg van vertakkingen of verlengingen aan an
deren toe te staan of deze ten koste van den 
staat tc mrikeii. Het maximum voor het tarief 
wordt door de Regeering vastgesteld en gewij
zigd als de winsten meer dan 15% van het ka
pitaal van aanleg bedragen. De voorwaarden 
over onteigening, inrichting van telegrafen enz. 
komen met dc gebruikelijke, die in alle landen 
van Europa gevolgd worden, overeen. 

— Te Londen ontbrak het tot nog toe aan een 
vcrecnigingspunt voor den handel in hop en mout. 
Ter voorziening in die behoefte werd cr in 1805 
cene maatschappij gevormd , om een gebouw voor 
dc samenkomst der hop- cn mouthandclaren, als
mede groote magazijnen voor hop, mout, zaden 
cn granen tc stichten. In Augustus 1800 werd de 
eerste steen daarvoor gelegd; in de vorige week 
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is de inrichting in alle stilte geopend, en zijn er 
voor het eerst zaken gedaan. De nieuwe hop-
bcurs is con uitgestrekt gebouw , welks voorgevel 
340 voeten lang en 100 voeten boog is. Het 
eigenlijke beurs-lokaal heeft cenc lengte van 80 
voeten, eene breedte van 50 cn cenc hoogte 
van 124 voeten. Het gebouw, welks opbouw 
00,000 pd. st heeft gekost, cn waartoe bet ter
rein voor ongeveer dezolfde som was aangekocht, 
maakt een der prachtigste nieuwere sieraden dei-
hoofdstad uit. 

— Op het eiland Tahiti is de eerste spoorweg 
geopend, die van eene der vruchtbaarste streken, 
Punannia, naar de bocht Tarapcna loopt cn den 
uitvoer naar Australië en Nieuw-Zeeland van 
grooten dienst zal zijn. 

„— Keizer Napoleon heeft gedurende zijn ver
blijf op het kasteel Fontaincbleau hot plan tot 
eene nieuwe verfraaiing en uitbreiding van dat 
lustverblijf ontworpen, bestaande uit den aan
bouw in de cour des fontaincs van een nieuw 
en groot paviljoen, parallel loopende met dc 
galerij van Frans I. »Dat gedeelte van het paleis 
(zegt een der Parijsehe bladen) zal den naam 
dragen van pavilion « «Napoléon HI" " en de bijzon
dere vertrekken van het keizerlijk gezin bevatten." 

— Onder den naam van: «museum van uit
vinders" , zal binnen kort te Parijs eene zeer 
practische onderneming op touw worden gezet. 
Verscheidene buitcnlandsche consulaten te Parijs 
begunstigen het plan. Tot dat museum zullen 
de uitvinders van alle natiën toegelaten worden, 
om hunne plannen , ontwerpen , modellen , ten 
toon te stellen. Zoo ontstaat er op een zoo ge
schikt centraal punt als Parijs, een neutraal 
terrein, waarop kapitalisten en uitvinders elkan
der kunnen ontmoeten en verbintenissen aan
gaan voor de exploitatie der ten loon gestelde 
voor- en onderwerpen. 

— Den 30 Augustus is tc Tournois het standbeeld 
voor Crcuze onthuld, die daar in 1720 gebo
ren werd. Opmerkenswaardig is het, dat dit stand
beeld voor den beroemden schilder gemaakt is 
door een beeldhouwer, Bougelet, die juist 100 
jaar later, op den dag af, in het huis van Crouze 
werd geboren. De schilder, wiens werken, — 
waaronder de Gebroken kruik, de Vloek eens 
vadei's, de Bruid van het dorp , de voornaamste 
zijn, — thans tegen 100,000 fr. het stuk betaald 
worden, terwijl zij bij zijn leven met moeite hel 
dagelijksch brood voor hem opbrachten, is uit
gehouwen in het kostuum Lodewijk XV. Arsène 
Houssayc, inspecteur-generaal aan het departe
ment voor schoone kunsten, heeft bij dc onthul
ling eene redevoering gehouden. 

— Het bestuur der burgerlijke gasthuizen te 
Namen heeft dezer dagen eene prijsvraag uitge
schreven voor het plan van een jongenswees
huis, waarvan de kosten niet meer dan 80.000 
franken mogen bedragen. Wij hopen in een vol
gend nommer een en ander omtrent het pro
gramma mede te deden. 

— De Parijsehe beeldhouwer Aimé Millet hoeft 
het model voltooid voor de kolossale groep, die 
in het fronton van het nieuwe opera-gebouw 
aldaar zal geplaatst worden. De groep bestaat 
uit drie reusachtige beelden en is een meester
stuk van kunst. 

— In de vergadering van 12 dezer is in cenc 
vergadering van de Belgische «Compagnie cen
trale de materiel" met meerderheid van stemmen 
besloten tot eene liquidatie over te gaan. Dit 
besluit werd met algemeene stemmen genomen 
door de tegenwoordige aandeelhouders, die 4577 
aandeelcn vertegenwoordigden en wel op grond 
van een rapport, waarin de redenen tot ontbin
ding der maatschappij duidelijk waren uiteenge
zet. Het mag bij den eersten oogopslag vreemd 
schijnen dat men tot de liquidatie overgaat van 
eene vennootschap, die gemiddeld 5 1/, percent per 
jaar opbrengt, maar deze uitkomst staat niet in 
verhouding tot dc risico, die bij industrieelc on
dernemingen niet weggenomen kan worden. Het 
heeft nimmer aan bestellingen ontbroken, maai
de wijze van betaling, waaraan men zich uiet 
onttrekken kondc, heeft een groot deel der win
sten doen verloren gaan; het is toch cenc treu
rige waarheid, dat betaling in baar geld tot de 
uitzonderingen behoorde en dat men zich meest 
met papieren moest tevreden stellen, waardoor 
de industrieelc onderneming tevens eene flnan-
cieele werd, die aan allerlei wisselvalligheden 
onderhevig is. Daar de maatschappij in staat is 
hare aandeelhouders het volle bedrag der aan- | 

deden met de interesten te rembourseren, geeft 
zij do voorkeur aan eene liquidatie boven ccne 
voortzetting der zaak. Het maatschappelijk ka
pitaal is 3 millioen franken cn het actief bedraagt 
3,200.000 franken in verschillende waarden , waar
bij men alleen dc geldwaardige artikelen in re
kening gebracht cn dc 2000 aandeden in den 
Spaanschon Wester spoorweg voor niets uitge
trokken heeft. 

De heeren Preudhomme, Per rot, Oppenheim on 
Laval loc zijn door dc vergadering aangewezen om 
dc liquidatie uit te voeren en men denkt dat op 
2 Januari c. k. ccne belangrijke uitbetaling zal 
worden gedaan. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. De Ingenieurs van den Wa
terstaat, A. J. W. van Bousekom cn II. E. de 
llruijii. hebben bij Koninklijk besluit van den 
17<1«" dozcr, u«. 10. eervol ontslag bekomen, 
behoudens aanspraak op wachtgeld. 

— Hij beschikking van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van don 10 September is be
paald, dat de Ingenieur van den Waterstaat P. .1. 
de Quartel van 1 October tot cn met 31 Decem
ber e. k. als arrondissenioiits-ingcniour zal dienst 
doen in Friesland, cn dat dc Ingenieur D. N. 
Labrijn definitief met gelijken dienst te Neuzen 
zal zijn belast. 

— Dc Minister van Binnenlandsche Zaken beeft 
tor kennis van dc belanghebbenden gebracht, dat 
in dc tweede helft van de maand October 1808 
een vergelijkend onderzoek zal plaats hebben voor 
dc benoeming van twee of moer surnumerairs bij 
den Waterstaat. Tot dit examen worden toege
laten Nederlanders, die een voldoend examen als 
civiel Ingenieur hebben afgelegd aan dc voorma
lige Koninklijke Academie of aan dc Polytechni
sche school tc Delft, voor zooveel zij op den 
lstcu Januari 1869 den oidcrdom van 25 jaren 
niet hebben bereikt. 

De commissie, tot hot afnemen van dat examen 
benoemd, bestaat uit dc heeren: 

J. A. Beijerinck, inspecteur van don Water
staat, als voorzitter; F. J. van don Berg, hoog
leeraar aan de Polytechnische school te Delft; II. 
S. J. Rose, hoofdingenieur van den Waterstaat 
in Noord-Brabant; J. F. Boogaard, referendaris 
der afdeeling Waterstaat van hei Departement 
van Binnenlandsche Zaken; E. Steuerwald, Inge
nieur van den Waterstaat, gedetacheerd bij de 
Polytechnische school te Delft en aldaar belast 
met dc function van hoogleeraar in de water
bouwkunde; N. T. Michaëlis, Ingenieur van den 
Waterstaat tc Rotterdam en A. L. de Bruijn Kops, 
Ingenieur van don Waterstaat tc Breda, tevens 
Secretaris. 

— Tegen I Nov. wordt dc hoofdingenieur der 
marine P. F. Jansen te Hcllevoetsluis op wacht
geld gesteld en vervangen dooi' don hoofding. 
A. J. H. Beeloo uit het Nicuwcdicp, in wiens 
plaats dc hoofding. H. G. Jansen uit Amsterdam 
zal optreden. Do hoofdingenieur B. .1. Tidoman 
blijft als eerstaanwezend tc Amsterdam. 

Utrecht. Dc hier gevestigde afdeeling van dc 
Veiecniging tot bevordering van fabriek- en hand-
werksnijverheid in Nederland maakte in ons nom
mer van 15 Augustus 1.1. den uitslag omtrent den 
wedstrijd naar de door haar uitgeschreven prijs
vraag voor arbeiderswoningen bekend. Dc jury 
kende de gouden medaille toe aan don heer .1. 
II. Keurschot, gemeente-architect te Wngeningcn 
en de zilveren aan den heer J. A. Voorhoeve, 
bouwopzichter te Rotterdam, terwijl de ontwer
pen 9 en 13 cenc eervolle vermelding worden 
waardig gekeurd. Sedert hebben dc inzenders 
der twee laatstgenoemde ontwerpen machtiging 
verleend hunne naambriefjes tc openen, waaruit 
bleek dat voor do heeren .1. van der Kloes, bouw
kundige te Voorschoten en A. J. Tollenaar, ar
chitect tc Utrecht, deze eervolle vermelding was 
weggelegd. 

Maastr icht . Het bestuur der domeinen zal 
op 12 October c. k. de eerste verkoop houden 
van militaire gebouwen en gronden, die deel 
maakten van dc opgeheven vesting. Onder de 
terreinen- zijn ccnigc in de onmiddellijke nabijheid 
van bestaande fabrieken gelogen, waardoor eene 
geschikte gelegenheid tot uitbreiding van deze 
etablissementen of oprichting van nieuwe fabrie
ken aangeboden wordt. 

Haar lem. Dc Nederl. Maatschappij ter be
vordering vun Nijverheid heeft zich voor dc tweede 
maal gewend tot Z. M. den Koning, met een 

adres, waarbij verzocht wordt, ccne wettelijke 
regeling van den arbeid van kinderen in fabrie
ken, opdat ecu einde gemaakt worde aan mis
bruiken, wnni-dooi- de kinderen zedelijk cn li-
chamclijk worden verdorven, en waarvan dc treu
rigste gevolgen ton opzichte der ontwikkeling van 
hel geheele volk te verwachten zijn, Voorts heeft 
dc Maatschappij, in een adres aan den Minister 
vnn Financiën, don wenach tc kennen gegeven, 
dat bet binnenlandsch brievenport in gelijke ver
houding worde gebracht met dat naar het bui-
tenland, door een uniform-port voor het geheele 
rijk en vermindering van port voor pakketten, 
monsters of stalen van koopwaren, cn dat het 
binnenlandsch brievenvervoer dagelijks meer her
haaldelijk cn met meer spoed moge geschieden. 

— In de Vurmcrcndcr Cf, wordt een artikel 
gewijd aau het wier in dc Zuiderzee, zijnde eene 
plant zonder bloemen, maar die in do fijnste 
kleurenpracht voor do schoonste bloemen op het 
land niet onderdoet cn op den bodem der zee 
een merkwaardig plantenleven oplevert, waar-
tusschen millioencn zeedieren zich bowegen*eii 
daarmede een prachtig aquarium uitmaken. 

Tot voor korte jaren nog werd het wier niet 
afgemaaid, maar voor zoover hot hij storm van 
den bodem der zoo gedeeltelijk werd losgemaakt, 
dreef hot, daarom drijfwier genaamd, langs de 
oppervlakte der zee rond, werd voor rekening 
van eenige polders opgevischt en naar dc kust 
gevoerd, teu dienste der zeeweringen; het zin-
kelwier bestond uit dc wieren, welke door eigen 
zwaartekracht tot den bodem der zee waren ge
zonken en daarna met klei en slib vermengd , 
dc aanslibbing zeer bevorderden en, bij steeds 
grooter wordende massa's tegen de zeedijken aan 
lager wal gevoerd, de kracht der golven braken 
cn niet weinig tot versterking cn beveiliging der 
zeeweringen bijdroegen. 

In de laatste jaren echter heeft men op Texel 
cn Wieringen het zeewier door verversching iu 
zoet water en door droging tot ccn zeer ge
zocht handelsartikel gemaakt. Aanvankelijk was 
dc wicrvissclicrij geheel vrij; daarna verkregen 
eenigen heeren van Wielingen en Texel, tegen 
ccne lage pacht, het uitsluitend recht, om van het 
wier tc maaien en tc visschen; bij het eindigen 
van dat contract, in 1807, word dat recht, in 
drie perceelen, voor ƒ14,000 in het openbaar 
verpacht en bij hot toenemend gebruik van 
wier voor verschillende doeleinden, in geheel 
Europa , is bot te voorzien, dat deze industrie 
nog steeds in omvang zal toenemen en' de bo
dem der Zuiderzee weldra geheel zuiver van wier 
zal gehouden worden. 

Bij de schijnbare voordeden, welke deze in
dustrie oplevert, acht de Pnrmevendcr U. het 
intusschen noodzakelijk, mede op dc nadeeligc 
gevolgen te wijzen, die zij er van voorziet. Zij 
brengt de nadeelen onder de vier volgende punten: 

»lo. De gewenschte aanslibbing van klei en 
zinkelwier lang dc kust, die tusschen de wie
ren niet onbelangrijk kan genoemd worden, gaat 
verloren, want de eb-strooin neemt dat alles 
mede naar de Noordzee. 

»2o. Bij stormweder uit het westen, bestaat 
er veel meer gevaar voor alle zeedijken, dooi
de steeds wijder wordende zeegaten , vooral Texel, 
Vlieland, cn komt ook dit thans hot bestaande 
gevaar verergeren, waardoor men noodwendig 
zal moeten overgaan tot hot verzwaren der zee
dijken , daar toch door het wegmaaien cn vis
schen vnn het wier de golfslag vrij wordt, en 
evenals aan de Hondsbosschc- en Pcttemerzee-
wering, tot. op en over dc dijken vrij cn onver
hinderd zijn weg zal vinden. 

»3o. Dc zoo te recht gerenommeerde Tcxelscbc 
oester, die door dc aanvankelijke wiermaaierij 
veel verloren beeft, zal thans geheel tc niot gaan. 

»4o. Zal om dezelfde redenen de palingvis-
scherij op dc Lutjewaard cn andere waarden in 
dc Zuiderzee mode tc looi- gaan." 

Op deze gronden zou de Purm. Cl. het wen-
scholijk achten als dc Regcering kou besluiten, 
bet wiormanicn. en het wiervisschen in de Zui
derzee tc verbieden cn zich van dezen in het 
algemeen belang noodzakelijkcn maatregel niet 
te laten tcrughoiidon door dc overweging, dat 
daarmede aan de stoffelijke belangen van enkelen 
nadeel zal worden toegebracht. 

— Men meldt opnieuw, dat de werkzaam
heden aan den spoorweg van Meppol naar Gro
ningen goed vooruitgaan. De aardewerken, 
aangenomen door de heeren Harkema, vorderen 
zeer, onder begunstiging van het droge weder; 
dc stations-terreinen to Hoogevcen en tc Assen 

rijn bijna voltooid; van Assen naar Groningen 
is de aardebaan gereed, ook van Assen tot aan 
iliilen cn van Hoogevcen naar Meppcl is dc aar
debaan voor een groot deel gereed. De bestor-
ting met zand en puin, aangenomen door don 
heer Van Tienhoven, en dc verdere bovenbouw 
zal eerlang beginnen; reeds wordt bij Assen eene 
brug gemaakt. Er zijn nog een twintigtal eige
naren, die geen genoegen nemen in de aange
boden som van onteigening: onder Assen behoo
ren daaronder de heeren lliddingh van Arnhem 
cn Lugt van Assen, tegen wien nu processen 
gevoerd zullen worden. 

Dc stationsgebouwen te Assen cn tc lloogovecn 
cn op de halten, alsmede de wachthuisjes en 
schuren zijn , zooals men weot, aangenomen dooi
den heer Schaafsma van Harlingcn. 

Als men alle aanncmingssoinmen bij elkander 
telt en de onteigening begroot, dan zal de spoor
weg Mcppel—Groningen ruim 2 millioen kosten. 
Men berekent, dat die lijn nog voor Januari 
1870 gereed kan zijn. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELINQ ROTTERDAM. 

In de vergadering van 18 September 1.1. word 
door de Afgevaardigden ter Algemeene Vergade
ring van dc Maatschappij ter Bevordering der 
Bouwkunst (e Amsterdam, dit jaar gehouden , 
rapport uitgebracht. Ook word door eene com
missie in het vorige seizoen benoemd , om proo
ven te nemen met Portlandsche cement, uit de 
fabriek van dc Heeren Dijckerhofl' cn Zonen te 
Amöneburg bij Biebrich, rapport van hare be
vindingen gedaan, waaruit bleek dat dit 
cement, vergeleken met drie andere soorten , 
reeds meer of minder lang in don handel, de 
vergelijking vrij goed kon doorstaan. Deze proef
nemingen, welke alleen geschied zijn, om het ge
wicht te leeren kennen, waardoor eene staaf van 
verschillende melanges cement en zand brak , 
gaven aanleiding der commissie te verzoeken, deze 
proeven in andere opzichten voort tc zetten, 
terwijl nog een lid daaraan toegevoegd werd, om 
dit cement scheikundig te onderzoeken. Gedu
rende de discussie over dit onderwerp, werden 
eenige mededeelingen gedaan, betreffende de béton 
ugglomerée , welke , daarnaar te oordeelen, een 
verre van verblijdend resultaat heeft opgeleverd. 

Hierna heeft ccnigc bespreking plaats over de 
vraag of de Afdeeling weder zal overgaan tot dc 
opmeting van eenig oud gebouw. In de vol
gende vergadering zal hieromtrent een besluit 
genomen worden. 

Alsnu wordt ter sprake gebracht de nieuwe 
(Amerikaansche) wijze, om welputten te boren , 
cn wel naar aanleiding van de mededeelingen 
van den heer Van Erkel, betreffende eene te 
Schiedam genomen proef. De hiervoor gebruikte 
getrokken huizen zijn 4 el lang en hebben eene 
ijzerdikte van 6 strepen; dc drie eerste einden 
kondon met moeite door een hefboom worden 
ingedrukt; dc overige lengte tot 27 el moest 
door een heiblok van 400 pond ingedreven wor
den. Het water steeg tot 0.70 el onder den bc-
ganen grond ; het is helder, doch bevatte enkele 
min gunstige bestanddcelen. Om de onkostbanr-
heid van liet stolsel is besloten, ccne tweede 
proef te nemen. Door andere leden worden uit
voerige mededeelingen , betreffende tc Rotterdam 
op die wijze geboorde putton . gedaan, welke 
reeds goede uitkomsten hebben opgeleverd. Een 
van 20 el diep heeft slechts ƒ 70 gekost. Onder 
meerdere werd ook melding gemaakt van een 
nog in bewerking zijnde put, welke reeds tot 
de diepte van 24 cl gebracht i s , waar zeer grof 
zand ontmoet is. Men zal trachten deze tot nog 
meerdere diepte te brengen. Het water in dc 
Rottcrdamsche putten rijst tot slechts weinig 
onder het maaiveld. Om do belangrijkheid van 
hot onderwerp werd besloten in ccne volgende 
vergadering, deze mededeelingen aan tc vullen , 
met opgedane ondervindingen. 

INDRUKKEN VAN DE TENTOONSTELLING VAN 
DE NATIONALE NIJVERHEID EN KUNST 

TE ARNHEM. 

IV. 

In ons vorig schrijven deden wij de belofte een 
en ander omtrent dc tentoongestelde teekeningen 
mede te deelen cn belofte maakt schuld. Vooraf 
echter moeten wij bekennen dat liet eene on
dankbare, om niet te zeggen vervelende taak is 

verslag te geven van eene tentoonstelling, als 
men zich ten dod stelt daarbij te vermelden , 
wnt er alzoo is ingezonden. Om deze reden 
vermeenden wij eene opsomming der geëxposeerde 
zaken achterwege to kunnen laten cn beter te 
doen de indrukken weder te geven, die de ten
toonstelling zelve op ons gemaakt heeft; wij ont
weken daardoor het gevaar eonen beknopten cata
logus optcstellen. Wanneer wij den catalogus 
opslaan verdient het gedeelte, dat door het Ko
ninklijk Instituut vnn Ingenieurs wordt ingeno
men , moor bepaaldelijk onze aandacht; de vele 
bijzonderheden, vooral omtrent den aanleg van 
de staatsspoorwegen daarin vermeld, geven aan 
den catalogus voor don ingenieur cenc blijvende 
waarde en een woord van dank moet allen wor
den toegebracht, die tot de samenstelling van dit 
deel hebben medegewerkt. 

Kan het u bevreemden , dat wij in dc afdee
ling, die meer bepaaldelijk voor de inzending 
door het Koninklijk Instituut vau Ingenieurs be
stemd is, onzen ïnccsten tijd duorbrachten.' Voor
zeker neen , daar het voor den bouwkundige een 
opbeurend verschijnsel is vooruitgang waar te 
nemen; hoe kort nog is liet geleden, dat de 
maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst het 
voorbeeld van eene tentoonstelling voor bouw
kundigen gaf cn hoe armoedig waren deze tot 
heden vertegenwoordigd op de tentoonstellingen 
van schilderijen, waar hun meestal een plaatsje 
in ccn doorgang word toegekend. Zoo als het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs nu voor den 
dag is gekomen, hebben wij moed eenmaal met 
don vreemdeling te kunnen wedijveren, want wij 
mogen nog geen victorie roepen, al zijn wij op 
den weg van vooruitgang. Eene meer doelma
tige inrichting van dc voor het Instituut bestemde 
afdeeling zou de teekeningen beter doen uitko
men, en wij hopen dat dc tentoonstelling te 
Arnhem ccn volgend maal tot leering zal strek
ken. De grieven, die wij tegen de wijze van 
expositie hebben, zijn reeds vroeger medegedeeld 
en behoeven nu niet herhaald te worden. 

Als wij de teekeningen nauwlettend bezien, 
dan moet men erkennen dat het velen niet aan 
goeden wil , maar aan kracht onbroken heeft cn 
dat vooral bij het gebruik maken van kleuren 
sterk gezondigd is; men denke hierbij aan den 
algemeencn opstand van de brug over het Hol-
landsche Diep cn van die over de Maas te Venlo, 
waar het groen niet gespaard is. Maar dit daar
gelaten, zien wij in de tentoongestelde teekenin
gen over het algemeen genomen een streven van 
vooruitgang, dat met alle krachten aangewakkerd 
moet worden om tot goede resultaten te gera
ken. Onder de verdienstelijke teekeningen noe
men wij die van dc Amsterdamsche Kanaal-maat
schappij , ingezonden door don ingenieur J. G. 
van Gendt Junior, die artistiek zijn opgevat; 
verder de teekeningen van dc draaibrug over 
het Noord-IIollandsch kanaal cn van het centraal
station te Amsterdam. De groote bruggen tc 
Kuilenburg cn Bommel zijn goed geteekend, maai
bij dit alles deed liet ons leed te moeten con-
statceren dat vele inzendingen in deze afdeeling 
niet tc huis behoorden cn gerustelijk geweigerd 
hadden kunnen worden. 

• De gunstige beoordeeling van dc inzending 
door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs kan 
over dc afdeeling Kunst en meer bepaaldelijk 
over het bouwkundige gedeelte niet worden uit
gesproken. Hot is toch daar, dat de meeste 
architecten schitteren door hunne afwezigheid cu 
hot zou wel treurig met de architectuur in Ne
derland gesteld zijn , als men haar naar bet ge
ringe aantal inzenders zou willen afmeten. Niet 
dat het gehalte van dc tentoongestelde teeke
ningen niet degelijk is , maar wij missen daarbij 
verscheidenheid cn weten niet, waaraan wij bet 
moeten toeschrijven dat zoo weinigen het dei-
moeite waardig hebben gekeurd iets ter tentoon
stelling te zenden. Over dc uitspraak dor jury, 
om met voorbijgaan van dc anderen alleen aan 
een enkelen eene gouden medaille toe tc kennen, 
willen wij liefst zwijgen cn vermeenen wij daar
omtrent ons gevoelen tc hebben kenbaar ge
maakt. Wij gcloovcn dat het met goud bekroonde 
lid der tcntoonstellings-comtnissie partij zou kun
nen trekken uit de be-tudeering van de ontwer
pen der heeren van den Brink, Leliman en an
deren, al zijn deze zelfs de eer eener eervolle 
vermelding niet waardig gekeurd. 

Wat de bouwkundige voorwerpen aangaat, 
moeten wij vooruitgang constateeren in het fabric-
kaat van terra cotta cn begroeten wij dc jongere 
industrie van zinkwerken (firma Rodenhuis & Co. 
te Arnhem) met vreugde, overtuigd als wij zijn 

dat in ons land alleen dergelijke versieringen 
aan de buitenlucht kunnen worden blootgesteld. 
De metsel-, lijst- cn profilsteonen, ingezonden 
door den fabrickant Nicolaas van Heukelum te 
Nijmegen verdienen allo lof en met genoegen 
zagen wij daaraan de zilveren medaille toegekend; 
wij hopen dat de heer van Heukelum onder
steund worde in zijne pogingen om het fabrie-
kant te verbeteren, opdat wij gerustelijk met 
dat uit het naburige Duitscldand kunnen wed
ijveren. 

Al moge het enkelen vreemd klinken, dat wij 
eea woord van dank brengen aan dc commissie 
en jury der tentoonstelling, dan bedenke men, 
dat wij allen hun dien dank dubbel verschuldigd 
zijn voor dc moeite en tijd, ten beste der zaak 
gegeven en dat de aanmerkingen, die wij ons 
veroorloofden te maken, alleen ten doel hebben 
op bestaande leemten te wijzen. 

Lengte v a n telegraaflijnen. In het rap
port van de tentoonstelling te Parijs vinden wij 
de navolgende opgave, die op last van de Oos
tenrijksche commissie is bekend gemaakt: 

De totale lengte van de telegraaflijnen over de 
geheele wereld beloopt 47.255 geographische mij
len ; men telt in Europa 2.000 tclegraaf-stations 
tegen 4.000 in de .overige werclddeelen ; het ge
wicht van dc telegraaflijnen bedraagt meer dan 
660.000 centenaars, dc kosten van aanleg be
droegen op het einde van 1867 een totaal van 
210 millioen franken. 

(Annates du génie civil.) 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Maandag, 28 Sept. 

Maastricht, ten 10 ure, aau het provinciaal bestuur: 
dc uitvoering van dc noodige werkcu tot bet maken vau 
eencu Vecrdam aau het Hjjksvccr tc Baarlo, aan deu reg-
tcroevcr der rivier de Maas, onder de gemeente Tegelcu, 
Hertogdom Limburg. 

_'• Hage, ten l l ' A ure, aan het prov. bestuur: ecue ge
wijzigde afsluiting van het Noordcrdiep cn de uitvoering van 
eeuige werken iu verband daarmede, onder dc gemeente 
Dubbeldam, behoorende tot dc werken der Merwedc cu 
Killeu, in dc provincie Zuidholland. 

's llage , teu l l ' / i ure, aan het prov. bestuur i het bou
wen cener ijzeren draaibrug met steenen landhoofden over 
het Zcdcrikkanaal tc Zwaauskuiken, iu dc gemceutcu Leks-
mond cu Hcicop, provincie Zuidholland. 

Woensdag, 30 Sept. 
T u i l , teu 12 ure, iu dc herberg van Kunst: lo. hetopma-

keu van deu kop der krib tc Heliouw over ccne lengte van 
24 cllcu ; 2o. het makeu cener blccslaag voor dc zmkpak-
king re ftcllouw lang 150 ellen, breed 15 ellen; 'Ao. het ma
ken vau eene blccslaag tc Opijncn lang 160 cllcu, breed 14 
cllcu; Ie. dc leverantie van 1100 lasten bazalt voor de zink-
pakkingen iu dc verschillende polders langs dc Waal; 5o. 
het maken ccucr bazaltglooiug langs den oever van den 
Ambtswaard onder Oprjueu lang 525 ellen; (iu. het maken 
ccucr bazaltglooiiug voor bet oovcnciudc van den dijk te 
Hcrwijneu, lang 9!1 ellen, breed 7 elleu; 7o. het maken van 
ecu' /ami he rei tc Waardenburg, lang 66 elleu, breed 5.50. 

tïoudswaard , teu 2 ure, ten raadhuize: het bouwen 
van ccne ondcrwrjzcrswoning cn schoollokaal. 

Donderdag, f Oct. 
's llage, ten 12 ure, nau het ministerie van binnenl. 

zaken: het maken van ccn gedeelte Spoorweg van den Noor
der I.ldijk naar- eu van ecu Gocdcreustation aan de Voor-
zaan le Zaandam. 

Vrijdag, 2 Oct. 
Middelburg, teu 10 ure, aan het provinciaal bestuur ï 

lo. het leveren cn storten van steen cn het doen van ver
dere werken tot voortzetting van dc oeververdediging we
derzijds dc hnvcudrjken van het kanaal vau Terncuzen; 2o> 
het door bazaltmurcn vervangen van dc houten beschoeiin
gen buiten dc Oostelijke schutsluis te Tcrneuzcn, beuevens 
cccigc daarmede iu verband staande werken, eu So. het ma
ken vau ccn gebouw bij dc groote of Wcstsluis tc Neuzen, 
iugerigt tot woning voor vier sluiskucchts, benevens een 
wachtkamer eu een magazijn. 

's Bosch, ten lo 1/. ure, aan het provinciaal bestuur: het 
beplanten met Iepen-, Beuken- cu Kanada-heestcrs van een 
gedeelte van den Krjks-grootcn weg der Istc klasse, no. 3, 
ouder dc gemeenten Oosterhout cn Tcteringcn. 

's llosrh , ten 10'/. ure , aan het provinciaal bestuur: 
bet versmallen over 12,500 cl van den Rijks grooten weg 
der 1ste klasse, uo. 8 van den zoogenoamden TeterinzBcheu 
dijk tot aau dc Mnasdykscho brug over dc rivier do Donge. 

's Bosch, ten lOVs ure, aan het provinciaal bestuur: 
het gereed maken cu daarun bcgrinden cn gedeeltelijk be-
Btratcn van den bcstaandcu weg van den rijksweg onder 
Moerdijk naar dc l,agc-Zwaluc, laug 4404 cl. 

Katerdag , 3 Oct. 
Bergen op Zoom, ten 12 ure, iu het Ncderlandsch 

Kouljhtlis: dc herstelling der schade, ontstaan door den 
stormvloed van den 8steu Maart j . l . aau^de zcowceringeu 
aan de Wntcrschans cu voor dc Tcuaillc vau Duyn tc l'vi'-
gcu-op-Zooni. 

Bergen op /oom, ten 12 nrc, iu het Nederlandsen 
kofnjliuia: het slechten van het Bastion William met eeu 
deel der voorliggende werkcu cu het inakeu vim eenen weg 
iu het verlengde van dc Wouwsche straat-te Bergen op 
Zoom, met eeu zijtak iu dc rigting vau den Straatweg 
naar Breda. 
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Maandag, A Oct. 
Dordrecht, ten IS ure, teu raadhuize: lo. het plaat

sen ran cen Pomu in het Kaspcrspnd, em. cn 2o. hct auio* 
vereu van de Ouue Vischtnarkt. 

Woensdag, 7 Oct. 
Beverwijk» ten IS ure, tér Secretarie: het herstellen 

van den dorpstoren der gemeente. 
Donderdag. 8 Oct. 

's Hage. teu tS ure, aan het ministerie vau binnenl. 
zaken: het vervaardigen, leveren cu stellen van deu fJzcrcu 
Bovenbouw ccucr Draaibrug, ten behoove van dc overbrug* 
ging van het Hollandsche Diep. 

'aHage, ten IS ure, aan het ministerie van biuucnl. 
zaken: het ophoogen van den weg om liet baaiwater, het 
maken van een overlaat en eenige rijawerken tegenover bas
tion Deutcreu te 'sHertogcubosch, teu behoeve vau deu 
spoorweg van Utrecht naar Boxtel. 

Haarlem, teu '£>:., ure, aan het piw, bestuur: het doen 
van eenige Bestratingen op dc groote Rijkswegen in dc pro
viucie Noordhollnnd. 

Vrijdag, O Oct. 
's Bosch, ten flO'/j urc, aan het prov. bestuur: het 

aanleggeu van rijswerken cn het verrigten vau Baggcrwerk 
aan den bovenmoud der rivier dc Amer, gciuccutc Made en 
Driinmclen. 

Arnhem, ten IS urc, aau het prov. bestuur: het Her
stellen der Winterschadc aau het Lijnpad langs dc rivier den 
Ussel iu Gelderland , tusschen Dieren cu Deventer, iu den 
winter von 18G7—1868 ontstaan. 

Haandag. 12 Oct. 
Dordrecht, ten 12 urc, ten raadhuize: het afbreken 

der zakkendragersbrug cn het mnken, leveren eu stellen vnn 
een ijzeren Draaibrug over den mond van het Mnartcusgat. 

Donderdag, ltt Oct. 
Philippine, ten 11 ure, in het logement den Goudcu 

Leeuw: het bouwen van eeue raadzaal, school- en onder-
wijzerswoning. 

Afloop van aanbestedingen. 
Groningen, 11 Sept.: bet vervangen van dc Gaimer-

wolderraoleutil, iu den weg van Groningen naar Delfzijl, 
door een stecueu duiker; minste inschrijver B. Kampen tc 
Sappemccr, voor ƒ1235. 

Delft, 11 Sept.: het maken van ecu gebouw tot patroon-
fabriek bij de Slagkruidfabrick aldaar; minste inschrijver 
P. van der Horst, voor f 26,600. 

Groningen, 1& Sent.: het maken vau vier tolboomcn 
en tariefborden on den Kunstweg van het 1ste Musselverlaat 
tot dc grensscheiding met Pruissen; miuste inschrijvers 
Reïnders cn Landweer tc Stadskanaal, voor / 553. 

Heemse, 16 Sept.: het bouwen cener nieuwe pastorie 
ten behoeve der Nca. Hervormde gcniccutc; mii ste inschrij
ver H . Hamhuis Az. tc Hcemsc, voor / 6200. 

Arnhem , 18 Sept.: het doen van eenige herstellingen, 
vernieuwings- en verfwerken aan het gebouw vau het pro
vinciaal bestuur van Gelderland. Minste inschrijver dc neer 
C. F. Nieraad te Arnhem, voor / 787. 

Lelden, 21 Sept.: het bouwen van ccn gebouw bestemd 
voor Nosocominm neademicum. Minste inschrijver I. Boudri 
alhier voor ƒ249,100. Vau der Heydcu & Co. te Toeter-
meer schreef in voor /"254,800; De Koning alhier voor 
ƒ258,600; S. Van der' Kamp alhier, voor ƒ270,000. Dc 
hoogste inschrijver was Vermaas tc Delft voor ƒ320,000. 

Haarlem, 24 Sept.: het onderhoud der rijks zcewec-
ringen op het eiland Wieringen, van 1 Oct. 1868 tot 31 
Dec. 1871. Minste inschrijver dc heer B. Beukenkamp te 
Wieringeu, voor J 3350 per jaar. 

'a Hage, 24 Sept.: net maken der aardebaau cn kunst
werken voor den spoorweg Middelburg—Vlissingen met het 
daartoe behoorend Icanaal; voorts dc onderbouw der brug 
te Westsouburg, den Middelburg— Vlissingscheu waterweg 
eu andere verwante werken, laagste iuscbrijvcr de heer 
Vernimmen te Drnneu voor ƒ896,000. 

Amsterdam, 24 Sept: het bouwen van een hospitaal 
op het bolwerk Dicmcn, Schans nabij de Muidcrpoort. Aan
genomen door den heer J. Kooij, voor ƒ 238,000. 

Advertentiën. 

MAATSCHAPPIJ 
tot bevordering der Bouwkunst. 

Het Bestuur heeft de ccr bekend te maken , 
dat de navolgende P R I J S V R A G E N zijn uitge
schreven, als: 

lo . In vereeniging met de Maatschappij tot 
bevordering der Toonkunst: E e n ver
voerbaar gebouw tot het houden van MU
ZIEKFEESTEN , TENTOONSTELLINGEN 
cn andere VERGADERINGEN, van pl. m. 
3000 personen. De uitgeloofde prijs voor 
het best gekeurde ontwerp is ƒ 500. 

2o. Eene openbare burgerschool tweede 
klasse, bestemd tot het geven van meer 
dan gewoon lager onderwijs aan 1J0 jon
gens, met eene woning voor den hoofd
onderwijzer. Aan het bekroonde ontwerp 
zal worden toegekend een prijs van ƒ 150. 
Een voorgevel van een winkelge-
b o u w , voor den verkoop van artikelen 

S / van smaak en weelde. Voor het best ge-
; . •': keurde ontwerp is uitgeloofd een prijs 

\an ƒ 50. 
'fy ^Dje^rogrammaas dezer prijsvragen zijn op 
\.{/JfyBjn»g aanvragen te bekomen aan hot Bureau 

w^jöj^iLiatschappij: Wijde Kapelsteeg E 131, 
bij ^ t re . uitgevers, de hoeren L . VAN BAK-

•snjumEwnMJ& Nieuwezijds-Voorburgwal te Am-
V sterdam, / i V 
• > fllP 

Aan de Leden wordt voorts herinnerd dat de 
vragen of onderwerpen, voor te stellen ter be
handeling op de algemeene vergadering van 1809, 
VÓÓr den 15 October e. k. bij den Sckretaris 
worden ingewacht, onder hel adres der Maat
schappij : Wijde Kapelsteeg E 131, tc Amsterdam. 

Namens het Bestuur der M a a t s c h a p p i j , 

De Sekretaris, 
G. B. SALM, I. s. 

Amsterdam, 15 September 1808. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der Ge

meente Beverwijk zullen op Woensdag, den 10 
October 18G8, des middags ten twaalf ure, ter 
Secretarie der Gemeente aanbesteden: 

Het herstellen van den D O R P S T O R E N 
der Gemeente Beverwijk. 

Dc aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving ; de Inschrijvingshilletten kunnen tot den 0 
October 1808, des middags twaalf ure, ter Secre
tarie van voornoemde Gemeente bezorgd worden. 

Het bestek ligt ter lezing te Beverwijk op de 
Gemeente-Secretarie; tc Amsterdam in het Pool-
schc Koilijhuis; tc Haarlem in de Kroon en te 
Botterdam in den Romein cn is op franco aan
vrage tegen betaling van ƒ O.50 verkrijgbaar bij 
den Boekhandelaar P. KLUITMAN tc Alkmaar. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij P. B. WEE
HUIZEN te Alkmaar, terwijl op den 5 October 
1808, des voormiddags 11 ure, aanwijzing in loco 
zal gedaan worden. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
A. MAGNIN, 

De Secretaris, 
A. P. ZAALBERG. 

De datums, in het bestek opgegeven, zijn 
door bovenstaande vervangen. 

AANBESTEDING. 
D E BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 

DORDRECHT brengen bij deze ter kennisse van de 
belanghebbenden, dat op Maandag den 12 Octo-
ber aanstaande, des middags ten twaalf ure, ten 
Raadhuize der Gemeente, zal plaats hebben de 
aanbesteding van: 

Het A F B R E K E N der Zakkendragersbrug 
en het M A K E N , L E V E R E N en S T E L 
L E N van cen IJzeren Draaibrug „ver 
den mond van het Maartensgat. 

Het bestek zal ter lezing liggen op dc Secre
tarie en het Bureau der Gemeentewerken na 
Maandag den 28 dezer; terwijl de aanwijzing in 
loco zal gedaan worden op Zaturdag den 3 Oc
tober daaraanvolgende, acs voormiddags ten 11 
ure. 

Het Bestek zal ter Secretarie verkrijgbaar zijn 
tegen betaling van 50 Cents. 

Dordrecht, 21 September 1868. 

Do Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 
De Burgemeester, De Secretaris, 

P. VAN DEN BRANDELER. DE RAADT. 

Stoomfabrjjk van Draadnagels 
te A R N H E M . 

Orders op dit artikel, in afmetingen van tot 
ü'A 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 voordeelig 
rabat aangeboden. Recommandeert zich tevens in 
het leveren of veranderen van Brandspui ten , 
Pompen en daarbij behoorendc benoodigdheden. 

J . H . P O T H M A N N . 

C H A R L E S R E M I BIENFA1T. 
WESTERHAVEN , Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren Plannen cn Begrootingen voor de 
Verwarming en Vent i leer ing van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

D I J C H lOltülOl I en Zonen tc B l c b r i c h . 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig, 
schriften, waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien tei! 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agcnt voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N DER POT. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BROUZEN MEDAILLE PARIJS 1867. 
ZILVEREN' MEDAILLE ARNHEM 18C8. 

Zinken Dakbedekkingen, Dakramen 
Dakroeven , Gestampte, gegotene, getrok' 
kene en gedrevene Bouwkundige Voorwer
pen, als: Raamroeden, Gooten , Gevel
ornementen, Kapiteelen, Balustraden, Ba-
lusters, Lijstversieringen, Spitsen, Consoles 
Vazen , Letters enz. Baden in soorten. Ge
golfd Z i n k voor Verandah's steeds in voor
raad iu verschillende nummers. 

K O H I C Y I l l IS & t o n i ' . 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Haam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Graftcekenen, enz! 

Ransome's Patented Solut ions , Kiezel-
zuur- en Calciiun-preparatcn tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 x 2 tot 48 x 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer' 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1867, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphal tdakpapier , tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
Bonner-Hiitte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & c . 
Adres: F O L K E E S & C°. Rapenburg. Amsterdam. 

M I D D E L B A A R O N D E R W I J S . 

Bij D. A. THIEME, te Arnhem, zijn verschenen: 

SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE, 
ten dienste van het 

M I D D E L B A A R ONDERWIJS 

cn tot zelfonderrigt. 

Viij bewerkt naar K N A P P , W A O N E R , Wagner's 

Jahresbericht en anderen, 

DOOR 

D r . C. H . T H I E B O U T Jr. 
Leeraar aau de Hoogere Burgerschool te Arnhem. 

L E E R B O E K 
D E R 

MINERALOGIE , 
ten gebruike hij het onderwijs in de Delfstofkunde 

aan de middelbare scholen, 

DOOR 

R. E . D E H A A N , 
l.ecranr nan dc Hoogere Burgerschool te Nijmegcu. 
1' Cursus. Algemeene Mineralogie. 
2« Cursus. Beschrijvende Mineralogie, 

met meer dan 200 Figuren in den tekst van 
den i"m cursus. 

Uitgegeven 'W Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C . te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL 

Derde jaargang. 5°. 40. 

Vtmkijit {irepU idem tiltrui bij 
D, A. THIEME te Arnhem. 

I'fiji |irr 3 luidtl Inoto f. f. f 1.(3. 

3 October 186S. 

In iMiittrt lick mr HI jurni|. 
iinrliiliïi tutti / -.It pir (emu reilt 

II f-.ii mr »|tl u in I'. 

WEEKBLAD voorAECIITEOTEN, IMEHEURS, FABRIKAFOT, AAMEMERS en WERKBAOT. 
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 . VATSJ G E N D T J G z . 

Met medewerking van Dr. T. TAN DOESBURGH, C. J. VAN DOOEN, D. GROTHE, J. H. LELIMAN, JL LINSE, S. E. W. ROORDA VAN ETSING A, H. P. VOGEL. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Een voorstel tot hare uitbreiding. 

Wij zijn door eene vriendelijke hand in staat 
gesteld kennis te nemen van een brief des Be-
stuurs met eene bijlage. 

De briefis gericht aan eene commissie, bestaande 
uit 26 leden der Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst, gevestigd in de steden van Ne
derland, waar dit kunstlichaam het meest leden 
heeft en bevat de opdracht tot onderzoek van het 
door het lid Gosschalk, ter laatste of 26 s t e ver
gadering gesprokene. 

Dc bijlage is het uittreksel der notulen en be
vat de woordvoering voor en tegen, de wenschen 
van den heer Gosschalk. Bij vergelijking van het 
schriftelijk voorstel door het lid, de heer Gosschalk, 
blijkens den brief op 27 Augustus 1.1. ingezonden, 
met hot mondeling door hem ter vergadering van 
den 8 Juli 1.1. gesprokene, blijkt alras, dat de 
spreker sterk afwijkt van den schrijver. Ten 
blijkc hiervan stippen wij slechts aan: a. dat het 
schriftelijk voorstel vraagt »ecn beter verband 
tusschen de afdeelingen en de maatschappij", en 
het mondeling slechts klaagde over »te weinig 
verband"; b. dat het schriftelijk voorstel »een be
stuur wil gekozen zien uit de verschillende af
deelingen met eene permanente commissie van 
beheer tc Amsterdam", en daartegenover het lid 
Gosschalk mondeling verlangde »een bestuur 
voortaan, bestaande uit leden in en buiten Am
sterdam gevestigd"; c. dat het schriftelijk Augus-
tus-voorstel spreekt van «eene commissie in over
leg met het lid Gosschalk te benoemen", terwijl 
datzelfde lid in Juli 1.1. mondeling vaststelde, 
dat die commissie van onderzoek »zal bestaan 
uit dc leden van het bestuur, gecombineerd met 
eenige leden in en buiten deze stad." 

Het lid Gosschalk heeft, zoowel mondeling als 
schriftelijk, »hct reizen der algemeene vergade
ring'^?) behouden. Hierin blijft ZEd. zich dus 
gelijk. In zijne mondelinge toespraak noemde hij 
als voorbeelden de maatschappij van Toonkunst 
en die tot bevordering van Nijverheid; in zijn 
schriftelijk voorstel wordt de eerste maatschappij 
gewisseld met die tot bevordering der Genees
kunst. De trommel maakt plaats voor de niedi-
cijnflesch. Bij zoo sterk in het oog loopend ver
schil en bij eene zoo onverklaarbare tegenstrijdig
heid in gedachten mag en moet men zich afvragen, 
waaraan zich te houden, en zal het groote ver
wondering baren, dat het lid Gosschalk, die 
spreekt, zich als een geheel andere persoon cn 
voorsteller doet kennen, als hetzelfde lid Gos
schalk, dat schrijft. Want men bedenke, dat hy 
die sprak, het woordje «moet'' bezigde cn hij, die 
schreef, voorzichtigheidshalve zich met het veel 
betere »zou kunnen" tevredenstelde, terwyl de 
schriftelijke voorsteller tegenover den spreker 
Gosschalk een zeer belangrijk punt heeft laten 

glippen. Wij bedoelen zijne gebezigde woorden, 
die zeer getrouw in de notulen aldus te lezen 
staan : «dat dc Maatschappij (tot bevordering der 
Bouwkunst] te bescheiden is en meer naar bui
ten moet werken." Wat in Juli MOET , behoeft 
in Augustus niet meer. Het zou den schijn kun
nen verkrijgen van overbodige inmenging, als wij 
van punt tot punt onze beschouwingen gaven over 
het schriftelijk voorstel van het lid Gosschalk, 
dat het bestuur wel als het officiè'elc zal moeten 
aanmerken, vooral nu er tusschen dit en het 
mondelinge niet het minste verband in dc onder-
deelen meer bestaat. 

Maar op het gevaar af, dat men ons voorba
rig oordeele, wenschen wij reeds nu het een en 
ander over de generale strekking van het voor
stel in het midden te brengen. 

In de eerste plaats begrijpen wij niet wat het 
voorstel in zijn geheel eigenlijk bedoelt. In grove 
trekken bevat het een paar punten, die zonder 
omverwerping cn verandering van de wet, gelijk 
het lid Cuijlits aanvoerde, nooit mogen in aan
merking komen, en welke punten bij aanne
ming — wij hebben de veranderde verkiezing van 
het bestuur, en het reizen der algemeene verga
dering op het oog, — niets hoegenaamd met 
het wezen der maatschappij, dat het lid Gosschalk 
wenscht regenereerd of herboren te zien, even
als of het regenereeren hier betrekking heeft op 
het redden van een drenkeling. Neen, het wezen 
der maatschappij ligt besloten in hare wet, en 
zoolang die wet wordt nageleefd, zal het niet 
noodig zijn, wat het lid Gosschalk denkt, dat noo
dig is. Niet allen kunnen tc gelijk op het kussen 
zitten. Wel kan iedereen zijue beurt krijgen. Wil 
men uitbreiding geven aan eenig wetsartikel of 
bij verschil van gevoelen den zin daarvan nader 
verklaren, des te beter en te gunstiger voor het 
wezen der maatschappij. Wil men de leden wij
zen op hunne altijd nog betrekkelijk weinige me
dewerking, en heeft men te hopen, dat deze 
medewerking verdricdubbele, dan zal het wezen 
der maatschappij daardoor in het bijzonder Wor
den gebaat. Alleen zal algemeene belangstelling 
dat itoezen" in stand doen houden, cn de maat
schappij als van zelve op dc beste wijze en zon
der bepaalde voorstellen uitbreiden. 

In de tweede plaats komen ons dc schriftelijke 
punten van het lid Gosschalk zeer vague voor, 
en is ons de bedoeling van geen derzelve dui
delijk. In algemeene groote woorden opgesteld, 
zooals ze bij groote mannen opkomen en ver
dwijnen , geven zij niets uan de hand, dat alge
meen kan bevredigen, en toch had zijn voorstel 
zich moeten kenmerken door dc zucht, om de be
langen der bouwkunst te bevorderen , en daarvoor 
steekhoudende middelen aan de hand te doen. 

Een beier verband tusschen de afdeelingen en 
de Maatschappij, wordt door het lid Gosschalk 
het eerst genoemd en dus het belangrijkst ge
acht. Hij dwaalt hierin — naar onze meening — 
niet geheel. Dat er verband bestaat, wordt door 

den ijverigen voorsteller, die bijna overal onver
moeid in het behartigen van verschillende belan
gen blijkt te zijn , volkomen erkend. Hij wenscht 
een verband, dat beter is. Dat wat bestaat, is 
dus niet goed. Welnu, dc heer Gosschalk is 
voorzittend lid van het bestuur der afdeeling 
Amsterdam. Zijne eer is er dus mede gemoeid, 
dat het verband tusschen deze afdeeling en hare 
maatschappij zoo goed mogelijk zij. Hij zal wel 
doen , met elk gebrek (zoo het zal blijken te be
staan, maar dat is juist de vraag!) te verbeteren 
en niets zal der dankbare menschheid meer ge
noegen doen , dan te vernemen, dat hij geslaagd is. 

De wijze der samenstelling of benoeming van 
het bestuur, in de wet omschreven, schijnt het 
lid Gosschalk ook al niet aan te staan. Waarom, 
wordt niet gezegd. Heeft hij grieven tegen het 
bestuur, hij komc. Hij verlangt een bestuur 
uit de verschillende afdeelingen, (waar, N. B., zoo
als bekend is , het 2/3 der leden geene leden der 
Maatschappij zijn) met eene permanente commis
sie van beheer te Amsterdam. — Welk een zon
derling verlangen. Een blijvend beheer te Am
sterdam , en gaande en komende beheerders 
uit de al of niet leden der Maatschappij.' Heeft 
het lid Gosschalk wel bedacht tot welke gevol
gen de aanneming van dit onderdeel van zijn 
voorstel zou kunnen leiden ? Tot eene renega-
tischc regeering te A. , cn tot groote botsing, 
onverschilligheid en onkosten voor de leden, geko
zen uit de afdeelingen. Het lid Gosschalk is óf 
ontevreden over het beheer, ó/ over de beheer
ders der Maatschappij. Hij heeft zich zelf ergens 
••verluid den naam van opposant gegeven, het 
is goed dit te weten en nu ligt het in het stre
ven van de vlijtigste van opposanten, dat zij alles 
afkeuren, en zelfs strijden tegen datgene, wat zij 
in den geest goedkeuren, enkel en hoofdzakelijk, 
omdat zij ran zich en over zich willen doen spre
ken. Misschien sluit de heer G. zich in dezen bui
ten, omdat hij hoogere en meer beteekenende 
eischen voor zich najaagt. De Opmerker heeft 
te dien opzichte, alle eer aan den heer Gosschalk 
doen wedervaren. Men gelieve b. v. te herlezen 
de n°- 1 , 2, 13, 10, 28, 29 cn 30 van dit 
jaar. In al die nommers wordt zijn geëerden 
naam genoemd. 

In de derde plaats, stipt het lid Gosschalk aan: 
•het reizen der algemeene vergadering." Wij 
zouden die zin wat meer omschreven en logisch 
verlangen, b. v.: jaarlijks reizen al de leden 
der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
voor eigen geld naar hunne algemeene vergade
ring, het bestuur verteert voor rekening der maat
schappij , dat is voor het geld der leden. 

Zulk reizen heeft veel voor en veel tegen. De 
heer Gosschalk wil reizen, en menigeen met hem. 
Dc Maatschappij tot Nut van 't Algemeen wil niet 
reizen. Te Amsterdam gesticht, en daar, even
als de Maatschappij tot bevordering dor Bouw
kunst, hot grootst aantal leden tellende cn de 
meeste steun vindende, reist zij niet voor het 



162 163 

gemeenschappelijk geld, en houdt ieder jaar hare 
vergaderingen in de stad, welke er recht op heeft 
en waar hare archieven gevestigd zijn. Niets 
is billijker dan dit. Willen dc afdeelingen dei-
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, wil 
eenig lid van elders of te Amsterdam cene bij
eenkomst, hij vrage die aan, zooals de wet dat 
toestaat. Eenmaal aangevraagd, late hij zijne 
voorlezing of iets anders doen hooien in dc stad, 
waar het grootste auditorium hem wachten zal. 
Het reizen van algemeene vergaderingen is toe 
te passen, maar dan zonder uitsluiting van ecnigo 
stad hoe ook genaamd, anders is het hoogst on
billijk. Heden kan eenig bestuur naar Winscho
ten, morgen naar Eindhoven, overmorgen naar 
Texel reizen. Wie zal dat bestuur volgen? hoe
veel leden zal het op die pleisterplaatsen aan
treffen? Het voorstellend lid Gosschalk zal hierop 
inlichtingen kunnen geven, want al schijnen zijne 
ïpunten" een grootsch doel in te sluiten, hij 
vergete de practische, mogelijke, uitvoerbare zijde 
niet. De lezer van deze algemeene beschouwin
gen en dc voorsteller worden voor dezen oogen
blik beiden gewezen op de welbekende spreek
woorden: die te veel beoogen wil, zal slecht zijn 
doel bereiken, of: die het onderste uit de kan wil 
hebben, valt het deksel op den neus. 

DIEPE GRONDPEILING TEN BEHOEVE EENER 
ARTESISCHE PUT TE GRISSEE. 

In de vergadering, die het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs den 14 April 1. 1. hield, werd 
door het lid P. van Dijk cene mededeeling ge
daan over een belangrijk onderdeel der werk
tuigen, in gebruik, bij diepe of artesische borin
gen. In de notulen van die vergadering is het 
door dien heer gesprokene als bijlage opgenomen 
en een paar platen verduidelijken het door hem 
gewijzigde valtoestel voor diepe grondboringen 
naar Degoussée cn Laurent. Men zal zich her
inneren dat dc heer van Ittersum bij de laatste 
vergadering van het Instituut, die te Arnhem 
gehouden werd, het woord opnam om zich te 
verklaren tegen dc door den heer van Dijk uit
gesproken afkeuring van de putboring te Goes. 
Hoewel de korte discussie, die daarover gevoerd 
werd, door het meerendcel der leden niet ge
volgd kon worden , vermeenen wij dat de heer 
van Ittersum in gebreke bleef het afkeurend oor
deel , door den heer van Dijk uitgesproken , te 
wederleggen en de gedrukte notulen zullen allen 
twijfel omtrent dit punt wegnemen. 

Daar de aandacht nu eenmaal op de artesische 
putten gevestigd is, vermeenen wij meteen enkel 
woord te moeten spreken over de vergadering, 
die de afdeeling Oostelijk Java den 4 Februari 
18G8 hield en waarin door den president Erine-
ling eene mededeeling over de diepe grondpciling, 
ten behoeve eener artesische put tc Grissee, aan 
straat Madura, gedaan werd. Die bijdrage is dei' 
vermelding overwaardig cn wij ontleenen daaraan 
het volgende: 

De stad Grissee is grootendeels op eene smalle 
lange strook gronds langs straat Madura gebouwd; 
in de nabijheid is geen riviertje te vinden cn het 
grondwater is brak in den regentijd en zout in 
den Oostmousson. 

Van oudsher werd in de behoefte aan drink
water voorzien door regen-reservoirs, waarbij 
van de duinvormige verbooging achter de stad, 
als keerdam, gebruik gemaakt werd. Deze regen-
reservoirs schijnen vroeger van groote uitgestrekt
heid geweest te zijn , maar dooi' doorbraken cn 
verminderden toevoer van water tot de tegen
woordige grootte teruggebracht, waardoor zij voor 
dc behoefte onvoldoende zijn en de bevolking 
vaak maanden lang onaangenaam of bedorven 
water moet drinken. Het voorbeeld van Sama-
rang, waar men op 60 a 80 cl diepte goed 
drinkwater vindt, werkte verleidelijk en bij gou-
vernements besluit, van 27 September 1856, wer
den de noodige fondsen voor cene putboring 
beschikbaar gesteld. De aanwijzing der plaats 
van boring en bijeenbrenging vnn materieel en 
personeel vorderde tijd en iu November 1851) 
toog men ten arbeid; het eerste boorgat bleef 
ten gevolge van ongevallen op 57 ellen in zware 
blauwe klei steken en leidde tot geene uitkomst. 
Eene tweede boring werd in November 1801 
begonnen, maar in het midden van 1804 op 
161 el diepte gestaakt, toen men in dezelfde 
zware blauwe kleilaag bleef steken. De hoofd
ingenieur van het mijnwezen bleef op geologische 
gronden de kans van slagen, bij eene diepere bo
ring, zeer gunstig achten en de directeur der 
burgerlijke openbare werken achtte het noodza

kelijk cene laatste en afdoende poging tc wagen, 
waartoe men gebruik maakte van het stoomgrond-
peil materieel, dat voor het militair departement 
ontworpen en in 1804 met eenig personeel uit 
Europa aangekomen was. De kansen cn de 
wijze van slagen werden ter sprake gebracht en 
de mijningenieur P. van Dijk ontwierp cene ge-
ognostischc doorsnede over straat Madura ter 
plaatse Grissee, volgens welke er kans was op 
geringe diepte artesisch water cn op grootcre diepte 
eene ruime hoeveelheid water tc verkrijgen. Na 
een globaal onderzoek werd als waarschijnlijk 
aangenomen , dat men op de diepte van 400 el 
overvloedig water zou bekomen. De noodige fond
sen werden daarvoor beschikbaar gesteld en men 
vond de voorspelde eerste artesische laag op 
193,50 el , waarvan het debiet 40 ii 45 kan per 
minuut bedroeg, maar de tweede en sterke arte
sische lang la.it zich nog wachten, hoewel men, 
op hot einde van December 1807, de diepte van 
549 cl bereikt had. Men had toen doorboord: 

193,50 cl blauwe zware klei 
220,00 - groene en witte kalksteen 
134,90 - groene mergel 

te zamen 549,— el diepte. 
De laatste laag is gevaarlijk voor het werk en 

gaat nog dieper door: zij doet echter door bare 
meer cn meer waterdichte samenstelling aan daar
onder verborgen artesisch water gclooven. 

De wijze van boring en constructie der vrij-
valschaar wordt daarna beschreven eu ten slotte 
medegedeeld, dat de 549 el diepe peiling te Gris
see f 41,400. ol' gemiddeld /'75— per el ge
kost heeft. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

De opbrengst van de, door kunstenaren in 
Frankfort a/M., gehoudene verloting ten voor
dode van den opbouw van den Dom, heeft, na 
altrek der onkosten, ongeveer 11.000 ilorijnon 
bedragen. 

— De Preussische Staats-Anzeigcr van 22 
September maakt de nieuwe voorschriften bekend, 
waaraan men moet 'voldoen, zoo men zich voor 
het examen aanmeldt om bij het bouwvak in 
Staatsdienst geplaatst te worden. 

— Uit cene onlangs gevondene annteckening 
betreffende de bouwkosten van het nieuwe Mu
seum tc Berlijn, blijkt dat het totaal der kosten 
cene som bedraagt van 1.520.000 Thaler, waar
van voor den onderbouw 100.000 Thl., voor den 
bovenbouw 081.000 Thl. en voor den verbindings
gang 78.000 Thl. ; do overige kosten zijn veroor
zaakt door decoratie, meubels , muurschilderin
gen , enz. 

— Dc spoorweg van Moscou naar Kursk is den 
19 September voor het verkeer geopend. 

— Het Russische spoorwegnet, op verbazend groote 
schaal aangelegd, is bijna gereed. Gcene maand 
is dezen zomer voorbijgegaan, waarin niet een 
of meer spoorweglijncn zijn klaar gekomen en 
voor het publick opengesteld; in September dc 
lijnen Olwiopol—Elisawetgrod, Orel—Kursk en 
Szuja—Ivvanow. Van de lijn Balta—Kiew wa
ren den 30sten Aug. de rails gelegd cn den 8stcn 
Sept. had dc eerste proefrid plaats van Malta naar 
Kiew. De opening dezer lijn voor het publiek 
zal eerst later volgen. 

— De »Great Eastern" maakt zich gereed om, 
onder bevel van Sir J. Anderson , binnen weinige 
weken van Liverpool met den nieuwen Atlanti-
seiieu kabel in zee te steken. 

— De Monileur deelt mede, dat de heeren 
Ei'laugcr en Reuter, concessionarissen voor deu 
telegraafkabel tusschen Frankrijk cn Amerika, 
vóór 15 September de wettige samenstelling der 
imuttschappij , met een kapitaal van fr, 27,500,000, 
als ook ile inschrijvingen ten bedrage van dit ka
pitaal geconstateerd hebbende, thans ilcflniticl 
de concessie voor deu telegraafkabel hebben ver
kregen. 

— In de bergachtige streken van Xcw-York 
zal eene hangbrug gebouwd worden , die op 155 
voet boven hoogwater moet liggen en op eene 
spanning van 1000 voeten is ontworpen. Door 
deze brug wordt Connecticut met den grooten 
Erie-spoorwcg in verbinding gebracht. Het be
stuur van New-Jersey heeft verder nog het voor
nemen aan een project uitvoering te geven, om, 
door middel van undcinardsche buizen, brieven 
te verzenden en wel mot cenen spoed van 150 
Engelsche mijlen in het uur. 

Door eene soortgelijke buis van 6 Eng. voeten 
diameter, onder dc East- en lludsonrivicr, zou-
don reizigers van Brooklyn naar Jersey-City ver-
voerd worden. 

— Eene Amerikaansche vennootschap hoeft 
concessie gevraagd voor den aanleg van een te-
logrnafnet in China en zoodanige concessie reeds 
van keizer Tschung-Tscho bekomen. Do lijn zal 
900 mijlen lang worden en van Canton zich 
uitstrekken naar Shanghai. Deze zaak zal voor 
de Chineczen van groot gewicht zijn; zij zullen 
er even druk gebruik van maken als de Chinec
zen in Californië, en daaruit vloeit voort dat zij 
zich van een ander alphabet moeten bedienen, 
daar het Chinecsclic niet geschikt is voor telegraaf
toestellen. Dat die verandering van grooten in
vloed zal zijn voor het verkeer van China met 
de beschaafde wereld ligt in den aard der zaak. 

— Voor het materiaal aan het gedenkteeken 
voor den overleden aartsbisschop Hermann von 
Vicari, wenscht de Paus het marmer te bezigen 
uit dc onlangs ontdekte inarmerlagen tcRomc. 

— In de Italië van den 23 September leest men: 
«Het onweer heeft groote schade aangericht 

aan den spoorweg Pistoja-Lucca. Het ergste op 
de Apennijnen tusschen Procchia en Porretta. 
Daar heeft het water een tiental ellen van den 
spoorweg weggespoeld. Dc laatste trein, die te 
Bologna is kunnen aankomen, was een trein, 
die gisteren avond uit Florence was vertrokken. 
Alle volgende treinen moesten te Pistoja blijven. 
Tot nader order is dus de dienst tusschen Pistoja 
eu Bologna gestaakt. Intusschen is men ijverig 
bezig aan de herstelling van de communicatie. 
Van Pitecchio af tot aan Porretta schijnt de 
spoorweg meer of min geleden te hebben. Dc 
straatweg is evenmin begaanbaar, zoodat de post 
andere wegen moet kiezen." 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Z. M. heeft goedgevonden 
met den laatsten December a. s., een eervol ont
slag te verlecnen: aan den hoofd-ing. bij de di
rectie der marine tc Hcllevoetsluis P. F. Jansen, 
en aan den ing. bij 's rijks stoomvaartdienst te 
Amsterdam D. van den Bosch, beiden met dank
betuiging voor de door hen in die betrekking be
wezen diensten. 

— Bij besluit van 5 Augustus 1868, n°. 27, 
beeft Z. M . , beschikkende op het verzoekschrift 
van J. B. A. van Gils, notaris te Breda, HD. 
bewilliging verleend op de akte van oprichting 
der naamlooze vennootschap: bongenschc machi
nale garenspinnerij, te vestigen te Dongen. 

— Bij koninklijk besluit van 21 Sept. 1808, 
n". 2, is aangewezen het perceel, dat, ingevolge 
de wet van den 27 Junil808 (Staatsblad n". 70) 
moet onteigend worden voor den aanleg van een 
weg, ter verbinding van het station van den 
staatsspoorweg te Koog aan de Zaan met den 
straatweg aldaar. 

— Bij beschikking van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van den 17den dezer, is aan 
P. Lensvclt Pz., te Hcllevoetsluis, tot wederop
zegging vergunning verleend voor een stoom-
slecpdienst op het kanaal van Voorne, do rivie
ren en stroomen van Zuid-Holland en Zeeland, 
alsmede in en uit de zeegaten van die provinciën. 

— Dikwijls heeft men in de Belgische Kamers 
de klacht gehooid, dat de Nederlandsche Regecring 
zich verzette togen het maken eener rechtstreek-
sehe spoorwegverbinding tusschen Antwerpen en 
Duitschland, liet schijnt, dat het nieuwe Neder
landsche Kabinet, zoo schrijft men uit Brussel 
aan de Kiln, Zeil., gunstiger is voor zulk eene 
onderneming en den aanleg van eene spoorweglijn 
Antwerpen—Gladbach over Roermond en Weert, 
zooals men in België verlangt, zal bevorderen. 

Amsterdam. Aangaande de vordering der 
werken van de Amsterdamschc Kanaalmaatschap
pij, kunnen wij het volgende mededeelon: 

liet werk werd in Augustus voortgezet met 000 
lot 830 arbeiders, 18 tot 24 paarden, 3 stooiu-
baggervaartuigen, 0 locomotieven, 80 tot 128 
wagens, 2 ccutrifiignulpoinpen, eene zuig- cn 
perspomp, een stoomznagworktuig, drie stoom
werktuigen tot liet ophalen van grond en een of 
twee stoomhcistellingcn. Bovendien 3 tot 4 af
zonderlijke ploegen, te zamen 44 tot 54worklic-
den, bij nacht op'de stoombnggervaartuigen en 
aan het noordelijk hoofd in zee. 

Noordzechoofdcn: Op het einde van Augustus 
waren 28 jukken van de noordelijke zecstelling 
geplaatst, waarvan 3 in Augustus. Het eerste 
juk staat op 125 el, het buitenste op 342.50 cl 

buiten den duinvoet. In het geheel waren ge
maakt: 5408 stuks buitenblokken (42 in Augus
tus), bevattende 12,588 kub. el (51 kub. el in 
Augustus), en 7569 stuks binnenblokken, bevat
tende 23.289 kub. cl. 

Gesteld: Boven A. P. 1845 kub. el buiten-
blokken (104 kub. cl in Augustus cn 136 kub. 
el binnenblokken (19 kub. cl in Aug.). Wijders 
1650 kub. cl beton, (waarvan 124 kub cl in 
Aug.). De lagen van het landeind werden opge
leverd tot de volgende lengte buiten den duin-
voet: Grondlaag 255 c l , tweede laag'zuidzijde 
251 e l , noordzijde 253.5 el, derde laag zuidzijde 
240 ol, noordzijde 244.5 el , vierde laag 239.5 
el, vijfde of bovenlaag 239 el. Van deze lengten 
werden in Aug. gesteld: Grondlaag 15 c l , tweede 
laag zuidzijde 11.5 el, noordzijde 14 el, derde 
laag zuidzijde 6.5 el , noordzijde 11 el; vierde 
laag 9.5 el , vijfde of bovenlaag 17 el. Dc voor-
loopig geplaatste, doch niet waterpas gevlakte 
grondblokkcn van het noorderhoofd strekken zich 
uit tot 410 c l , buiten den duinvoet, of omstreeks 
1G0 el buiten het voltooide werk. 

Hoofdkanaal: In het Wijkermeer waren op 
1° September gebaggerd 733,188 kub. el, waar
van 28,301 kub. cl in Aug. Bovendien werd in 
het kanaal, ook beoosten den straatweg te Vel-
zen 11,833 kub. el gebaggerd. Tot herstel en 
verlenging der zanddijken in het Wijkermeer wer
den gebezigd 28,840 kub. el zand, aangevoeld 
uit de doorgraving bewesten Velzen. De zand
dijken langs het hoofdkanaal in het Wijkermeer 
werden daardoor gebracht tot 5734 cl lengte, 
waarvan 345 el in Aug. aangestort. 

Zijkanaal A. liet baggerwerk bedroeg 25,042 
kub. el, waarvan 0090 kub. el in Aug. gedaan. 

Zijkanaal B. De jaagpaden werden door zand-
storting op 775 el gezamenlijke lengte gebracht, 
waarvan 330 el in Aug. gedaan. 

Kistdam voor dc Zuiderzce-sluizen. De ruimte 
binnen den kistdam werd tot 29 Aug. droog ge
houden. De cenlrifugaalpomp was daartoe 4G'/4 

uren in werking, of gemiddeld 1 uur 40 minu
ten per etmaal. Op den 29»tcu W erd , bij Imogen 
buitenwaterstand, eene wel bij de grondbuis dei-
pomp ontdekt. Dientengevolge werd, tot voor
koming van grooterc schaden, de kistdam tijdelijk 
volgczet. Door het aanbrengen van doelmatige 
versterkingen en voorzieningen, die reeds verge
vorderd zijn, hoopt men binnen enkele dagen 
het hei- cn graafwerk binnen don kistdam te her
vatten. Na voltooiing der versterkingen en na 
droogmaling van den put is werkelijk op 25 Sept. 
hel heiwerk hervat. 

Zuiderzeesluizen. Uit den sluisput binnen den 
kistdam zijn 20,780 kub el ontgraven, waarvan 
9780 kub. el in Aug. Geheid 180 fundceringpn-
len, waarvan 143 in Aug. De tweede heistel
ling was juist in werking gebracht, toen het 
ongeval van den 29stcn plaats greep. 

Afsluitdijk. In Aug. werd in werking geno
men een vak afsluitdijk, lang 300 el, aanslui
tende tegen den Paai denhoek, waarvoor werden 
aangebracht en verwerkt 1754 kub. cl zinkwerk 
eu 0840 kub. cl dijkspecie. 

— Onder verwijzing naar dc in het vorige 
nommcr voorkomende advertentie , vermelden wij 
dat door de Maatschappij lot bevordering der 
bouwkunst in dit jaar zijn uitgeschreven de vol
gende prijsvragen: 

I. De Maatschappij lot bevordering der bouw
kunst wenscht nis daartoe aangezocht door-het 
hoofdbestuur van de Maatschappij lot bevordering 
der toonkunst, ingevolge besluit van de 35«!' al
gemeene vergadering, gehouden 23 Junij 1808, 
in het bezit te geraken, door middel eener prijs-
uitschrijving, van een ontwerp voor een rervoer-
buar gebouw tot het houden van muziekfeesten, 
tentoonstellingen en andere vergaderingen voor 
p. m. 3000 personen, en heeft de eer heeren 
bouwkundigen of belangstellenden, geboren of 
woonachtig in het koningrijk der Nederlanden , 
uit te noodigen tot het inzenden van hunne ont
werpen. 

Do Maatschappij lol bevordering der toonkunst 
heeft haar hoofdbestuur in de algemeene verga
dering van 23 Junij 11. gemagtigd, eene som van 
1250 te bestemmen voor het ontwerp, dat eene 
bekrooning zal worden waardig gekeurd. 

Bij deze som heeft het bestuur der Maatschappij 
lot bevordering der bouwkunst in zijne vergade
ring van 18 Juli 1808, een gclyk bedrag gevoegd, 
zoodat de uitgeloofde prijs zal bestaan in het ge
tuigschrift, door dc besturen van beide maat
schappijen ondortcekend met cene som van vijf 
honderd gulden, die bij niet volkomen bekro

ning kan worden gesplitst in twee premiën, de 
eerste van drie honderd gulden, de tweede vnn 
twee honderd gulden, onder voorwaardo dat de 
ontwerpen worden afgestaan aan de Maatschappij 
tot bevordering der bouwkunst. 

II. Eene openbare burgerschool 2" klasse voor 
meer dan gewoon lager onderwijs, voor 150jon
gens , met cene woning voor den hoofdonderwijzer. 

Aan den vervaardiger van het ontwerp, dat 
dc bekrooning waardig zul zijn, zullen worden 
uitgereikt het getuigschrift der Maatschappij, 
met haar zegel voorzien, en eene som van hon
derd vijftig gulden. De mededinging is uitslui
tend toegestaan aan de leden der maatschaijpij 
bovengenoemd. 

III. Een voorgevel van ccn winkelgebouw voor 
den verkoop van artikelen van smaak cn weelde. 

Aan den vervaardiger van het ontwerp, dat 
dc bekroning wordt waardig gekeurd, zullen 
worden toegekend het getuigschrift der maat
schappij cn cene som van vijftig gulden. De me
dedinging is uitsluitend voor dc leden. 

De antwoorden worden vóór of op primo April 
1809 ingewacht aan het adres van deu Secreta
ris der Maatschappij. 

— Men schrijft uil de residentie dd. 29 Sep
tember, dat door den heer John M. Millan te 
Londen , bij onze Regeering aanvraag is gedaan 
voor eene concessie tot bet aanleggen van een 
havenhoofd in zee, hing ruim 400 ellen, op de 
kust van Scheveningen, vóór het stedelijk bad
huis. Het zou voornamelijk bestemd zijn tot 
uitspanningsoord en tevens moeten dienen tot 
het gemakkelijk aanleggen en ontschepen van 
vaartuigen. De voorgestelde constructie is, zooals 
die met vrucht op de Engelsche kust wordt toe
gepast. 

Arnhem. De Directie van den Ned. Rijn
spoorweg heeft het besluit genomen om, met 
afwijking van haar vroegere voornemen, het 
nieuwe stationsgebouw alhier niet voor den win
ter in gebruik tc nemen , maar dit tot het voor
jaar uit tc stellen, als wanneer dit gebouw ge
heel zal zijn afgewerkt. 

Har l ingen , 20 Sept. Door een misverstand 
in de seinen , kwam hier eergisteren avond om
streeks 11 ure de laatste trein aan met slechts 
3 waggons. De overigen, waartusschen men tc 
Franeker een goederen- of veewagen had. weg
genomen , waren niet weder aangehaakt, en daar 
niet de passagiers blijven staan , zoodat deze toen 
nog moesten worden afgehaald door de hier aan
gekomen locomotief. 

VERSLAG VAN DEN TOESTAND EN DER 
WERKZAAMHEDEN VAN DE 

AH1EEL1NG ' S - G R A V E N H A Q E 

der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
over 1807/08. 

Wij namen dezer dagen met belangstelling ken
nis van het verslag over den toestand en der 
werkzaamheden van de Haagschc afdeeling der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en 
ontleenen daaraan de navolgende bijzonderheden. 

Het aantal leden, dat bij den aanvang van het 
afdeelingsjaar 08 bedroeg, onderging eene kleine 
vermindering en werd tot 02 teruggebracht Het 
bestuur bleef samengesteld uit dc heeren Rose, 
voorzitter; Pierson, ondervoorzitter; Saraber, 
penningmeester; Harder, Henrique: Pimcntcl, 
Moutlinan en Dc Wijs, secretaris. De linanciëelc 
toestand mag gunstig genoemd worden en op dc 
vergaderingen, die geregeld maandelijks gehou
den en gemiddeld door een vierde van het aantal 
leden bijgewoond werden, zijn verschillende on
derwerpen behandeld. De leden Van Lith en Dc 
Wijs verklaarden inrichting en werking van Sta
nce's liltrcertocstel; bet lid Pimentcl deed inc-
dcdoclingcii betrelfcnde het bouwen van huizen 
van katoen en het verplaatsen van steenen ge
bouwen , stelde proeven van nntuurdruk, hem 
daartoedoor den directeur der lnndsdrukkei ij aange
boden , ter bezichtiging en leverde een uitvoerig 
antwoord op de vraag: „Welke zijn de middelen 
tot het berekenen van den wederstand van houten 
stijlen en balkeu in horizontalen en verticalen 
stand, begrijpelijk voor den niet wiskunstig ge-
oefenden ambachtsman?" 

Het lid Pierson deed mededeelingen over dc 
boring van een artcsisehen put bij dc nieuwe ge
vangenis te Goes, het bereiden van metselspecie 
in verband met het gebruik van zeewater en de 
verschillende soorten van ijzermenie, die bij ons 

tc lande gebruikt worden. De heer Saraber droeg 
een uitvoerig antwoord voor omtrent de gestelde 
vraag naar do afmetingen en de meest doelma
tige wijze van verwarming en luchtverversching 
van een schoollokaal voor tweehonderd kinderen, 
deed- mededeelingen omtrent de fortificatiën van 
Carcassonne en gaf eene kunstbeschouwing van 
een aantal afbeeldingen van belangrijke gebouwen 
en monumenten. Do heer De Wijs trad in uit
voerige beschouwingen over do regels, die bij 
het afkeuren van een gebouw moeten gevolgd 
worden; het lid Noordendorp gaf eene beschrij
ving van een gebouw voor do lagere volksklasse, 
dat op de Parijschc tentoonstelling tc zien was 
cn waarvan dc kosten 3000 franken beliepen en 
ile heer Pictcrszen deed cene mededeeling over 
het gebruik van gaskalk bij de fabrikage van 
steen naar aanleiding van de proeven, door den 
ingenieur Ilgcn te Gninstadt openbaar gemaakt. 
Het lid Timmerhalls van Abcoude besprak cene 
eenvoudige en min kostbare samenstelling van 
batterijen en de verdere constructie voor elcctri-
sche beltoestcllen in woonhuizen, het toestel voor 
brandsignalen, door den heer Blankhart te Zwolle 
uitgedacht cn het rioolstelsel van kapitein Lier-
nur. De heer Rose bewoog zich geheel op het 
gebied der kunst en behandelde de twee volgende 
vragen: «Maakt de kunstgeest, die beeldhouwers 
cn schilders moeten hebben, hen ongeschikt om over 
bouwkunst tc oordcclcn?" en ,,Is de smaak, zoo
als die in het dugelijksch leven wordt begrepen, 
geschikt om over dc waarde van de schoone kun
sten tc oordcelcn?" Ten slotte vermelden wij 
de voordracht van den heer Boudewijns over ver
warmingstoestellen cn zien met genoegen uit liet 
verslag, dat omtrent deze en meer andere onder
werpen belangrijke en leerrijke discussiën wer
den gevoerd. 

Het verslag, waaruit wij bovenstaande bijzon
derheden ontleenen , is gedrukt en heeft voor de 
leden der afdeeling eene verhoogde waarde dooi
de opneming van verschillende stukken der ge
noemde sprekers, die als bijlagen achter het al
gemeen verslag geplaatst zijn. Als zoodanig noe
men wij de volgende: Stöners liltrcertocstel; iets 
over den wederstand van houten stijlen en balken ; 
dc bereiding van metselspecie met zeewater; het 
gebruik van ijzermenie; de afmetingen met wijze 
vnu verwarming en ventileering van een school
lokaal voor 200 kinderen; eene woning van 3000 
danken volgens het stelsel van den architect 
Stanilas Feirand; het gebruik van gaskalk voor 
de fabrikage van gebakken steen ; het rioolstelsel 
van kapitein Liernur cn dc twee vragen op het 
gebied van dc schoone kunst. Tot verduidelijking 
van de lezingen over den bouw van ccn huis 
voor 3000 franken cn het rioolstelsel van kapi
tein Liernur zijn twee gesteendrukte platen irï-
gclascht. Dooi- de opneming van deze bijlagen 
wordt het verslag belangrijk, cn den heeren Van 
Lith , De Wijs, Piinentel, Pierson , Saraber, 
Noordendorp, Picterszen , Timmcrhuus van Ab
coude en Rose moet daarvoor dank worden ge
bracht. 

Wij hopen dat het voorbeeld, door de afdec
ling 's-Gravenhage gegeven, navolging moge vin
den , daar de verspreiding van dergelijke verslagen 
hnre nuttige zijde heeft, maar wij ontveinzen ons 
niet, dat nog meer nut zou gesticht worden , 
als de afdeelingen cr zich op toelegden den inhoud 
der Bouwkundige Bijdragen met het door hen be
handelde te verrijken. 

Varia. 
Onbrandbaar maken van hout. Rickles 

vestigt ile aandacht van stedelijke besturen op 
cene bestrijking van het hout, waardoor het 
brandgevaar bijna geheel wordt voorkomen; men 
moet namelijk alle houtwerk in een gebouw, dal 
men tegen brand wil vrijwaren, met chlorcalcium 
bestrijken. Het hout geraakt dan wel in brand, 
doch de vlam wordt geheel uitgedoofd, daar het 
hout door het chlorcalcium verkoolt. In Straats
burg is deze beveiliging tegen brand algemeen 
iu toepassing. Men kan b. v. kalk met chlorcal
cium , in plaats van water, vermengen cn hier
mede het hout bestrijken; deze handelwijze heeft 
nog het voordeel, dat zich nabij hot chlorcalcium 
geen schadelijke gedierte zal nestelen. 

Eene hoogeschool i n Amer ika . Eene 
nieuwe, hoogst zonderlinge hoogeschool is in 
Amerika. ouder den naam van Cornell's hooge
school gesticht geworden. Deze inrichting is naar 
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onze Europeesche begrippen zoo geheel en al ver 
schillend van de gewone inrichting eener hooge-
school, dat wij een overzicht laten volgen van 
hetgeen de stichter Ezra Cornell en zijn pro
gramma mededeelt. Het hoofddoel dezer school 
is om de lichamelijke arbeid met de studie te 
vereenigen , om door middel van dc eerste de 
laatste te steunen. De studenten zullen op eene 
hoeve, ter grootte van 300 morgen, de groenten 
voor hunne tafel zelf verbouwen, zelf melken 
boter en kaas maken en zelf koren malen en brood 
bakken. In de werkplaats der hoogeschool staat 
eene stoommachine van 25 paardekracht en hier 
zullen de studenten, onder leiding der professoren, 
zelf werktuigen, machines, modellen, enz. vervaar
digen, terwijl ook het maken van de later noodig 
wordende gebouwen aan de studenten wordt toe
vertrouwd. De geoefende studenten zullen voor 
hunne werkzaamheden het gewone loon ontvangen, 
ten einde hun het middel aan de hand te doen, 
om zich desnoods een zelfstandig bestaan te ver
schaffen. De heer Cornell beschouwt deze rege
ling als de eenige, die goede uitkomsten kan 
opleveren en nog dan zou deze zaak goed zijn , 
zoo de jongelingen slechts het vierde gedeelte 
werken van hetgeen hij gedaan heeft en het zal 
aan ieder student dan nog gemakkelijk zijn, om 
de kosten zijner studiën te verdienen. 

W a t eene e n q u ê t e i n Enge l and kost. Het 
Lagerhuis heeft voor eenigen tijd eene com
missie benoemd om den toestand der spoorwegen 
in Ierland te onderzoeken. Deze commissie heeft 
haar rapport uitgebracht en tevens de rekening 
van het verschuldigdo honorarium overgelegd, 
waarvan het eindcijfer bedraagt 22,505 p. st., 11 
sh. 3 d. of ongeveer f 270.000. 

Ziehier eenige details: tractement van de drie 
commissarissen en van den secretaris f 38,000—; 
bureaukosten, gedrukte stukken en uitschotten 
f 27.000— ; reiskosten f 61,500. 

In deze commissie hadden buitendien zitting 
vier ingenieurs ad f 37 daags, zeven ingenieurs 
ad f 31 daags, twaalf ingenieurs ad f 24.50 
daags, twee teekenaars ad f 12.50 daags en een 
chef voor de comptabiliteit ad f 37 daags. 

(Annates du génie civil). 
Ligging v a n twee mijnen. De hoogst ge

legene mijn is cene zilvermijn, namelijk die ge
naamd iPotosi" in Peru , welke op 3.467 el 
boven den Oceaan ligt. 

De diepste mijn daarentegen is eene zoutmijn 
in Westphalen , welke op 625 el onder den Oce
aan is gelegen. /Annates du tjénie civil). 

en. 
Aankondigingen. 

Maandag, & Oct. 
Dordrecht. ten 12 ure, ten raadhuize: lo. bet plaat

sen van een Pomp in het Kasperspad, enz. cn 2o. het amo-
veren van de Oude Vischmarkt 

Dinsdag, 6 Oct. 
( 's Bosch, ten 11 ure, in het Café restaurant: het in

richten van een gedeelte der kavallcriestallen tot hoofd
wachthuis. 

Woensdag, 7 Oct. 
Amersfoort, ten 11 ure, in het logement het Wapen 

van Utrecht: het leveren en plaatsen van schotballccn in de 
Sluis bij de Grebbe. 

Beverwijk, ten 12 ure, ter Secretarie: bet herstellen 
van den dorpstoren der gemeente. 

'•Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van binneul. 
zaken: het maken van een Plankier op den noordelijken dam 
aan den Hock van Holland voor de verbetering van den 
waterweg van Rotterdam naar Zee. 

Donderdag, H Oct. 
'• Hage, ten 12 ure. aan liet ministerie van binnenl. 

zaken: het vervaardigen, leveren en stellen van den IJzeren 
Bovenbouw eener Draaibrug, ten behoeve van de overbrug
ging van het Hollandschc Diep. 

's Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het ophoogen van den weg om het baaiwater, het 
maken van ecu overlaat ca eenige rijswerken tegenover bas
tion Deutercn tc 's Hcrtogeuboscb, ten behoeve van den 
spoorweg van Utrecht naar Boxtel. 

Haarlem, ten 2>/j uro, aan het prov. bestuur: bet doen 
van eenige Bestratingen op de groote Rijkswegen in dc pro
vincie Noardholland. 

Vrijdag, 9 Oct. 
V Bosch, ten lO'/j ure, aan het prov. bestunr: het 

£'•}'••.'•.' aanleggen van rijswerken cn het verrigten van Baggerwcrk 
aan den bovenmond der rivier dc Amcr, gemeente Made cn 
Drinünclcn. 

Arnhem, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: bet Her-
stellciCÜer Winterschadc aan het Lijupad laugs de rivier den 
IJsscl in Gelderland, tusschen Dicrcu cn Deventer, in den 

f$ • Ttïni^van 1807—1868 ontstaan. 
'A *l^oV**nw»rden , ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: 

^ • ^ i ^ i . -iiet opruimen der telegraaflijn langs den grooten weg van 
Heerenveen naar Alcppcl, benevens dc aanleg ecucr tele-
— a : : ~ met één draad van Hecrcnvcen over Gorredijk, 

.• bueticei:x*'(iaj:, Dragtcn en Bergum, tot anu den spoorweg 
nabij Vrein\iuliii, met het onderhoud daarvan tot den .'listen 
December " 

Haandag, 12 Oct. 
'H Hage, ten l l ' L ure, aan het prov. bestuur: het weg

ruimen van het Wrak van het in de rivier de Nicnwe Maas 
bij Fgcnoord gezonken Khijnschip Maria. 

'n Hage. ten l i 1 / , ure, aan net prov. bestuur: het af
graven van Rijksgronden iu het rivierbed der Nieuwe Mer
wede, Inngs den linkeroever aan dc Spieringplaut onder dc 
gemeente Werkendam, behoorende tot dc werken der Mer
wede cn Kileu iu de provincie Noord-Brabant. 

Dordrecht, ten 12 ure, ten raadbuize: liet afbreken 
der zakkeudragersbrug cn het maken, levereu en stellen van 
een ijzeren Draaibrug over den mond van het Maartensgat. 

Donderdag, 15 Ocl. 
Philippine, ten 11 ure, in bet logement den Gouden 

J^eeuw: het bouwen van ceiic raadzaal, school- cu onder* 
wyzerswoniug. 

Afloop van aanbestedingen. 

Arnhem, 25 Sept. lo. Het driejari .-onderhoud van dc grind
wegen op de landsdijken, lungs den Bovcu-Rijn cnhetPau-
nerdensche kanaal, iu Gelderland, van den Istcn Jauunri 
1869 tot eu met den Sisten December 1871. Minste in
schrijver Tli. Hoijinck tc Paunerden, voor/1256 per juar. 2o. Het 
tegen ontgronding bezinken van de zes dwarskribbcn nau 
den linker Waaloever, boven cu beneden, en van den bo
vensten Icitlain van de sluis te St. Andries, behoorende tot 
de werken tot onderhoud van dc Waal in Gelderland. Min
ste inschrijver W. Petcrzc dc Vries tc Rossuni voor ƒ21599. 

Groningen, 25 Sept. Het maken van gas- cn waterlei
dingen ten behoeve van het in aanbouw zijnde gebouw der 
ryks hoogere burgerschool. Aannemer werd dc beer van 
der Meer voor f4897. 

's Hage, 2H Sept.: lo. Kcne gewijzigde afsluiting vau 
het Noordcrdicp cn de uitvoering van eenige werken iu ver
band daarmede onder de gemeente Dubbeldam, behoorende 
tot de werken der Merwede cn Killen iu de provincie Zuid-
Holland; 2o. het bouwen eener ijzeren draaibrug met stee-
iii'ti l;iuithoofden over bet Zederikkaunal tc Zwaimskuiken, 
in dc gemeenten Leksmoud cu Heikop, provincie Zuid-Hol
land. Dc minste inschrijvers waren: no. 1 dc heer C. Uoth 
te SÜedrecht voor ƒ 12,550; de hoogste inschrijving bedroeg 
ƒ24,499. No. 2 dc lieer G. de. Jont: te Amcide, voor 
ƒ 17,108. 

Advertentiën. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der Ge

meente Beverwijk zullen op Woensdag, den 10 
October 1868, des middags ten twaalf ure, ter 
Secretarie der Gemeente aanbesteden: 

Het herstellen v a n den D O R P S T O R E N 
der Gemeente Beverwijk. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving; de Inschrijvingsbil letten kunnen tot den 9 
October 1868, des middags twaalf ure, ter Secre
tarie van voornoemde Gemeente bezorgd worden. 

Het bestek ligt ter lezing te Beverwijk op de 
Gemeente-Secretarie; te Amsterdam in- het Pool-
sche Kofïijhuis; te Haarlem in de Kroon en te 
Rotterdam in den Romeia en is op franco aan
vrage tegen betaling van ƒ 0.50 verkrijgbaar bij 
den Boekhandelaar P. KLUITMAN te Alkmaar. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij P. B. WEE
HUIZEN te Alkmaar, terwijl op den 5 October 
1808, des voormiddags 11 ure, aanwijzing in loco 
zal gedaan worden. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
A. MAGNIN, 

De Secretaris, ' 
A. P, ZAALBERG. 

D"*^ De datums, in het bestek 'opgegeven, zijn 
door bovenstaande vervangen. 

AANBESTEDING. 
D E BURGEMEESTER E N WETHOUDERS VAN 

DORDRECHT brengen bij deze ter kennisso van de 
belanghebbenden, dat op Maandag den 12 Octo
ber aanstaande, des middags ten twaalf ure, ten 
Raadhuize der Gemeente, zal plaats hebben de 
aanbesteding van: 

Het A F B R E K E N der Zakkendragersbrug 
cn het M A K E N , L E V E R E N en S T E L 
L E N van cen IJzeren Draaibrug over 
den mond van het Maartensgat. 

Het bestek zal ter lezing liggen op de Secre
tarie en het Bureau der Gemeentewerken na 
Maandag den 28 dezer; terwijl de aanwijzing in 
loco zal gedaan worden op Zaturdag den 3 Oc
tober daaraanvolgende, des voormiddags ten 11 
ure. 

Het Bestek zal ter Secretarie verkrijgbaar zijn 
tegen betaling van 50 Cents. 

Dordrecht, 21 September 1868. 

De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 
Do Secretaris, Dc Burgemeester, 

P. VAN DEN BRANDELER. D E R A A D T . 

Maatschappij tot bevordering der 
mS-INDUSTME. 

De Commissie uit dc Maatschappij heeft de eer 
aan belanghebbenden kennis te geven, dat de 
Maatschappij een P R I J S uitlooft van / 150 
voor het beste der doelmatig gekeurde Ontwer
pen van cene W £ R X P L A A T B voor V L A S 
ZWINGELAARS of zoogenaamde ZWINGEL-
K E E T . 

Inlichtingen, op franco aanvrage, te bekomen 
bij de Commissie voornoemd. 

C. VAN A K E N , te H.-J.-Ambaeht. 
B. BAKKER, B Z N . , te Ridderkerk. 
3. GRAHAM MILLAR, te Rotterdam , 

Bontepaal 15/690. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te AR31 H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PARIJS 1867. 
ZILVEREN MEDAILLE A R N H E M 1868. 

Zinken Dakbedekkingen, Dakramen 
Dakroeven, Gestampte, gegotene, getrok' 
kene cn gedrevene Bouwkundige Voorwer
pen , als: Raamroeden, Gooten , Gevel
ornementen, Kapiteelen, Balustraden Ba-
lusters, Lijstversieringen, Spitsen, Consoles 
Vazen , Letters enz. Baden in soorten. Ge
golfd Z ink voor Verandah's steeds in voor
raad in verschillende nummers. 

BOBENIHJIS ft COitlP. 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE, DEN AANLEG 
VAN S r O O R W E G E N en OPENIIABE 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. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Grafteekenen, enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 x 2 tot 48 x 6 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1867, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste mater ia len, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan & Sturze, 
Bonner-Hütte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & ü>. 
Adres: F O L K E R S & C°. Rapenburg. Amsterdam. 

C H A R L E S H E 111 & B I E N F A I T . 
WESTERHAVEN , Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren P lannen en Begrootingen voor de 
Verwarming en Venti leering van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hun in te zenden. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

0 I J C K K I I I I O F F en Zonen te Btebrlch. 
Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig

schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland tc Rotterdam, 

J A N V A N D E S POT. 

13 
Uitgegeven ]te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C°. te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Derde jaargang. N°. 41. 

Verschijnt geregeld iedcren Zaterdag bij 
II. A. THIEME te Arnhem. 

l'nj' per '1 mlludeD franc» p. p. ƒ t.flS. 

10 October 1868. 
lei ebinerrt rite mor iet jiirgng. 

Idwleitiëa teil» ƒ -.in perg.ioitD regel 
,n /-.IS teer tegel .e .eu V>. 

WEEKBLAD voor AECHITECTEÏÏ, H&EMÏÏl lS , PABRIKAUTEM, AAOEIERS en 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 I)r. T. VAN DOESBURtJH, 0. J. VAN DOORN, D. GR0THE, J. H. LELIMAN, H. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EYSINGA, II. P. VOGEL. 

VOORSTEL TOT UITBREIDING VAN DEN WERK
KRING DER MAATSCHAPPIJ TOT BEVOR

DERING DER BOUWKUNST. 

In de algemcene vergadering van de. Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, den 
ijstcu Juli I. 1. te Amsterdam gehouden, wenschte 
de heer J. Gosschalk eenige voorstellen te doen 
betrekkelijk de bestendiging van bloei en de ver
hooging van invloed dier vereeniging. Met het 
oog op art. 49 der wet konden die voorstellen 
niet ter sprake gebracht worden cn werd na dis
cussie besloten het bestuur der maatschappij op 
te dragen eene commissie te benoemen tot on
derzoek van het voorstel, dat door den heer Gos
schalk schriftelijk zou worden ingezonden. Sints 
zijn wij eene schrede verder, daar het voorstel 
ingekomen en de commissie benoemd is; het voor
stel is als volgt geformuleerd: 

Het bestuur van de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst benoemt eene commissie, 
die tot punt van overweging heeft le maken de 
wijze, waarop uitbreiding zou kunnen gegeven 
worden aan de Mautéchuppij lot bevordering der 
Bouwkunst. 

»Onder dc punten, die meer bizonder aan de 
aandacht dier commissie zijn te onderwerpen, 
heb ik toen genoemd: 

neen beter verband tusschen dc afdeelingen en 
ile Maalschuppij, een bestuur gekozen uit de ver
schillende afdeelingen met eene permanente com
missie van beheer te Amsterdam, hel reizen der 
ulgemeene vergadering. 

»Als voorbeelden eener dergelijke organisatie 
noemde ik de Maalschuppij lot Bevordering der 
Geneeskunst en die tol bevoi'ilering der Toonkunst." 

De commissie, bij meerderheid van stemmen 
door het bestuur benoemd, bestaat naar alpha-
betische volgorde van naam en woonplaats uit 
dc heeren: 

voor Amsterdam: ^ N . S. Calisch, A. N . Gode-
fruijyj. Gosschalk, B. de Grccf en Jb. Olie Jbz. 

voor Arnhem jjt. W. van Gendtcn W. A. Nicola. 
» Del/t: J. F. Metselaar en G. J. Morre. 
> Dordrecht: G. N . Itz. 
» 's Gravenhage: A. C. Pierson, W. N. Rose 

en E. Saraber. 
voor Groningen: J. G. van Beusekom. t 

» Haarlem: 3. E. van den Arend . \ 
» 'tllertogenbosch: 3. J. H. Bolsius. 
» Leeuwarden: T. Romein. . 
n Leiden: 3. W. Schaap, s 
» Maastricht: A. J. F. Cuypers. 
» Rotterdam: A. W. van Dam, W. C. van 

Goor en C. B. van der Tak. 
voor Utrecht: S. A. van Lunteren en C. Vermeys. 

II Zwolle: A. W. Doijer en B. Reinders. iak 
Wij juichen het toe dat het bestuur der maat

schappij cene groote commissie benoemd heeft om 
de voorstellen van den heer Gosschalk te onder
zoeken. Men' denkc daarbij niet dat wij de waarde 
van het rapport eener commissie afmeten naar 

het aantal leden, waaruit zij is samengesteld. 
maar wij vertrouwen dat de belangrijke zaak, 
die in het voorstel van den heer Gosschalk be
handeld wordt, van alle zijden en door verschil
lende personen bezien en besproken moet worden, 
om ze tot een goed einde te brengen. 

Wij wenschen de zaak niet vooruit te loopen 
en zien het rapport der commissie met belang
stelling te gemoet, maar houden ons nu reeds 
verzekerd, dat het voorstel van den heer Gos
schalk veel sympathie zal ondervinden en dat dc 
commissie middelen zal weten aan tc wijzen om den 
werkkring der maai schappij uit te breiden en haar 
nut te vei hoogen. Al heelt de maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst aan hare roeping beant
woord en onmiskenbaar veel goeds gedaan, dan mo
gen de middelen tot verdere ontwikkeling niet voor
bijgezien worden en juist de omstandigheid, dat 
deze vereeniging naar hooger streeft en niet te
vreden is met hetgene zij gewrocht heeft, geeft 
ons moed haar een schoonc toekomst te voorspel
len. Maar daartoe moeten de handen ineenge
slagen worden en mag men er niet tegen opzien 
veranderingen te maken, als cr kans is deze ten 
nutte der zaak kunnen dienen. 

Wij geven slechts deze raad: help yourself 
en zoek geen heil in subsidien van den Staat; 
ons komt daarbij immer in gedachte: uTout ce 
que Vétat entrclient languit, exepli les maisons 
de jeu et de débauche." Met moed voorwaarts 
op den weg, die dc maatschappij met eere heeft 
afgelegd en waarbij zij met genoegen een te
rugblik kan werpen, op de vele bekroonde prijs
vragen, opmetingon van oude gebouwen en oor
spronkelijke stukken, in hare verhandelingen 
opgenomen. Al heeft de maatschappij, die niets 
dan eene betrekkelijk lage contributie barer le
den ontving om alle kosten tc dekken, veel 
goeds tot stand gebracht, mogen wij niet stil
staan, want stilstand is achteruitgang en deze 
wordt bij vele genootschappen, soms korte jaren 
na de oprichting, waargenomen. Wij behoeven 
daartoe den blik niet verre tc slaan en wijzen 
op het koninklijk instituut van ingenieurs; het is 
waar, de naam klinkt mooi cn dient wellicht tot 
lokaas voor velen, ten eencnmale vreemd aan het 
vak van ingenieur, om zich als lid te laten op
nemen, inaar dergelijke aanwinsten benadcelen de 
zaak. Het instituut geniet eene subsidie van den 
staat, ontvangt eene vrij hooge contributie van 
de leden, en i n weerwil daarvan, doet het althans 
voor het oogenblik bepaaldelijk minder nut dan 
de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
heeft ons inziens door haar tijdschrijfl, de op-
metingen van oude gebouwen, maar vooral door 
de uitschrijving van prijsvragen op het haar toe
vertrouwde veld met meer vrucht gearbeid dan 
dit van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
kan gezegd worden, en deze overtuiging moet 
ons aanmoedigen om voorwaarts te streven en 
zelfs den schijn van stilstand te vermijden. 

BEGROOTING VAN UITGAVEN VOOR DEN 
AANLEG VAN STAATSSPOORWEGEN, 

DIENST 1869. 

Artikel 1. De bcgrooting van uitgaven ten be
hoeve van den aanleg van staatsspoorwegen voor 
den dienst van 1869wordt vastgesteld als volgt: 

Art. 1. Jaarwedde van den adviseur, belast 
met de leiding van de aan te leggen staatsspoor-
wegwerken, toelagen van ambtenaren van den 
waterstaat en officieren, jaarwedden, toelagen, 
maand- en daggelden van het verdere personeel 
(daaronder niet begrepen de buitengewone opzich
ters bij dc werken cn leveringen), mitsgaders 
schrijfloonen / 279,000. 

Art. 2. Burcai-, lokaalbehoeftcn en drukwerk, 
huur en bewaken van lokalen, aankoop van boe
ken, kaarten, instrumenten en verdere benoo-
digdheden ƒ.30,000. 

Art. 8. Reis- en verblijfkosten en schadeloos
stelling voor kosten van veldwerk ƒ40,000. 

Art. 4. Kosten van de werkzaamheden voor 
het uil bakenen. opmeten, waterpassen, en van 
het opmaken en aankoopen van grondteekeningen 
en plans, met inbegrip van arbeidsloonen, dag
gelden wegens buitengewone adsistentie, bcloo-
ningen van landmeters, uittreksels uit kadastrale 
plans en leggers, aanschaffing van werktuigen , 
bakens en piketten en verdere benoodigdheden 
ƒ10,000. 

Art. 5. Aankoop van materialen, zoover de 
aanschafling er van plaats heeft zonder bepaalde 
bestemming voor eene lijn, als: spoorstaven, 
haakbouten, houten dwarsliggors, ijzeren dwars
liggers cn lengteliggers, wissels, draaischijven, 
waterkranen, lantaarnpalen, lantaarns en meer
dere benoodigdheden, kosten van bewaring, op
stapeling en vervoer derzei ven, huur cn aankoop 
van terrein daarvoor, kosten van bereiding van 
hout tegen bederf, en verdere uitgaven tc dier 
zake ƒ73,600. 

Art. 0. Kosten van de brug te Kuilenburg, 
met alle daarmede in verband staande uitgaven, 
ƒ11,000. 

Art. 7. Kosten van dc bruggen tusschen Dor
drecht en Rotterdam, met alle daarmede ia ver
band staande uitgaven, ƒ334,000. 

Art. 8. Kosten van de brug te Zalt-Bommel, 
met alle daarmede in verband staande uitgaven, 
ƒ500,000. 

Art. 9. Kosten van de brug bij Crevecoeur, 
met alle daarmede in verband staande uitgaven, 
ƒ765,000. 

Art. 10. Aanleg van den spoorweg van Arn
hem tot Leeuwarden, met alle daarmede in ver
band staande uitgaven, zoover zij niet in een 
of meer der voorgaande artikelen zijn begrepeu 
ƒ471,300. 

Art. 11. Aanleg van den spoorweg van Har-
lingen tot de Hannoversche grenzen, met alle 
daarmede in verband staande uitgaven, zooveel 
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zij niet in cen of ineor der voorgaande artikelen 
zijn begrepen ƒ 26,000. 

Art. 12. Aanleg van den spoorweg van Mep
pel naar Groningen, met alle daarmede in ver
band staande uitgaven, zoover zij niet in cen 
of meer der voorgaande artikelen zijn begrepen 
ƒ940,000. 

Art. 1 3. Aanleg van den spoorweg van Breda 
tot Helmond, met alle daarmede in verband 
staande uitgaven, zoover zij niet in een of meer 
der voorgaande artikelen zijn begrepen ƒ 250,000. 

Art. 14. Aanleg van den spoorweg van Maas
tricht tot Helmond, met alle daarmede in ver
band staande uitgaven, zoover zij niet in cen 
of meer der voorgaande artikelen zijn begrepen, 
ƒ0,300. 

Art. 15. Aanleg van den spoorweg van Roo
sendaal tot Vlissingen, met alle daarmede in ver
band staande uitgaven, zoover zij niet in een 
of meer der voorgaande artikelen zijn begrepen, 
ƒ3,008,000. 

Art. 16. Aanleg van den spoorweg van Utrecht 
tot Boxtel, met alle daarmede in verband staande 
uitgaven, zoover zij niet in een of meer der 
voorgaande artikelen zijn begrepen, ƒ532,000. 

Art. 17. Aanleg van den spoorweg van Breda 
tot Rotterdam, met alle daarmede in verband 
staande uitgaven, zoover zij niet in ten of 
meer der voorgaande artikelen zijn begrepen, 
ƒ1,024,000. 

Art. 18. Aanleg van den spoorweg van Nieuwe 
Diep tot Amsterdam, met alle daarmede in ver
band staande uitgaven, zoo ver zij niet in cen 
of meer der voorgaande artikelen zijn begrepen , 
ƒ218.000. 

Art. 19. Schadeloosstelling aan eigenaren van 
vaartuigen, welke ingericht moeten worden, om 
onder de vaste bruggen bij Kuilenburg cn Venlo 
te kunnen doorvaren, toegekend bij de wetten 
van 26 December 1863 (Staatsblad n». 201) en 
van 31 December 1805 (Staatsblad n°. 192), 
ƒ10,000. 

Art. 20. Kosten van de overbrugging van het 
Hollandsch Diep, met alle daarmede in verband 
staande uitgaven, ƒ1,440,000. 

Art. 21. Voltooiing van het kanaal doorZuid-
Bcveland, met alle daarmede in verband staande 
uitgaven , f 400,000. 

Art. 22. Onvoorziene uitgaven f 971,200. 
Totaal f 12,000,000. 
Art. 2 Tot dekking der uitgaven , begrepen 

in dc bij art. 1 dezer wet vastgestelde begroo
ting, werden aangewezen: 

a. de som van tien millioen gulden, beschik
baar gesteld bij het Vdc hoofdstuk der begrooting 
van staatsuitgaven voor het dienstjaar 1809; 

b. het vermoedelijk batig slot der rekening 
van ontvang cn uitgaaf wegens de begrooting 
ten behoeve van den aanleg van staatsspoorwe
gen, dienst 1808; 

c. de toevallige baten, welke gedurende het 
jaar 1809 uit den aanleg van Staatsspoorwegen 
kunnen voortvloeien. 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 
Met den aanleg van staatsspoorwegen zijn se

dert de indiening van dc laatste begrooting be
langrijke vorderingen gemaakt. 

Voor het verkeer werden geopend: 
van de lijn Arnhem—Leeuwarden, het ge

deelte Zwolle—Meppel den lstcn October 1807, 
en het gedeelte Meppel— Heerenvcen den 15den 
Januari 1808; 

van de lijn Harlingcn—Hannoverschc grenzen, 
het gedeelte van Groningen naar Winschoten den 
lsten Mei 1868; 

van de lijn Roosendaal—Vlissingen, het ge
deelte van Bcrgcn-op-Zoom naar Goes den lstcn 
Julij 1808, en van de lijn Utrecht—Boxtel, het 
gedeelte Boxtel—Vught den lsten Januari 1868. 

Eerlang zullen nog ter exploitatie gereed ko
men de gedeelten van Heerenveen naai' Leeuwar
den, van Winschoten naar dc Hannoverschc gren
zen , van Utrecht naar Kuilenburg, van Kuilen
burg naar Waardenburg, van Vught naar 's-Her
togenbosch en van Uitgeest naar Zaandam; zoodat in 
dit jaar van de lijnen, bepaald bij dc wet van 
18 Augustus 1800 (Staatsblad no. 45), geheel 
gereed zullen zijn dc lijnen van Arnhem naar 
Leeuwarden , van Harlingcn naar dc Hannoverschc 
grenzen, van Zutfcn naar de Duitsche grenzen, 
van Maastricht naar Vcnlo cn Breda cn van Vcnlo 
naar dc Pruisische grenzen. 

Voor de lijn van Groningen langs Assen naar 
Meppel worden de aardebaan en de kunstwerken 
gemaakt, is het leggen van do sporen aanbesteed 
en is dc aanbesteding voor dc gehouwen op den 
3dcn September e. k. aangekondigd. 

Voor dc lijn Roosendaal—Vlissingen is het ge
deelte van Roosendaal tot Goes voor het verkeer 
geopend , het gedeelte van Goes tot het Sloe na
genoeg gereed cn zal hot maken van de haan , 
eerst voor het gedeelte van Vlissingen naar Mid
delburg cn daarna van Middelburg naar het Sloe, 
in dit jaar nog worden aanbesteed. 

Voor het kanaal door Walcheren worden dc 
sluiswerken cn de havendammen tc Veerc cn tc 
Vlissingen, alsmede het kanaalvak langs cn het 
stations-emplacement te Middelburg gemaakt, ter
wijl het graven van het kanaal van Middelburg 
naar Vlissingen, in verband met den aanleg van 
de aardebaan voor den spoorweg, in September 
zal worden aanbesteed, 

Van de lijn Utrecht—Boxtel is het gedeelte 
van Boxtel tot Vught in exploitatie, zijn dc wer
ken van Utrecht tot Kuilenburg, waaronder dc 
groote brug aan de Lek, gereed, cn moet voor 
het gedeelte van Kuilenburg tot de Waal alleen 
nog ballast op den weg worden gebracht. Voor 
de brug over dc Waal te Bommel zijn dc land-
hoofden en de pijlers voltooid en wordt de ijze
ren bovenbouw gesteld, cn voor de brug over 
de Maas te Hedcl worden de pijlers cn landhoof-
den gebouwd en is het maken van den ijzeren 
bovenbouw aanbesteed. 

Het maken van de aardebaan en de kunstwer
ken en het leggen van de sporen zijn voor dc 
geheele lijn ondernomen. 

Dc spoorweg op het eiland Dordrecht voor de 
lijn van Rotterdam naar Breda is grootcndcels 
voltooid. Voor de brug over de Oude Maas zijn 
de landhoofden en vijl' pijlers gemaakt en moeten 
nog twee pijlers opgemetseld worden. 

Voor de overbrugging van het Hollandsch Diep 
zijn het bouwen der landhoofden en pijlers voor 
dc draaibrug, van de pijlers voor dc vaste brug 
en de aanleg van de verbindingswegen op dc 
beide oevers aanbesteed. Met den aanleg van 
die werken zijn reeds vrij belangrijke vorderin
gen gemaakt. 

De spoorweg van het Nieuwe Diep naar Am
sterdam zal vóór het einde van dit jaar tot den 
Noordcr I.blijk bij Zaandam voltooid zijn. 

Voor twee gedeelten van het Staatsspoorweg-
net , de verbindingen van Zaandam naar Amster
dam en van Dordrecht naar Rotterdam, is om
trent de daarvoor gemaakte ontwerpen nog geene 
beslissing genomen. 

Het groote belang dezer verbindingen, de 
groote werken, die daarin moeten worden ge
maakt en die een goruimen tijd voor de uitvoe
ring zullen vereischen, vorderen eene spoedige 
vaststelling van dc richting voor die gedeelten. 

Voor de verbinding te Rotterdam is het over
leg zoover gevorderd, dat eene keuze uit de 
verschillende ontwerpen is gedaan, en zal nog 
vóór het einde van dit jaar een bepaald voorstel 
aan dc Staten Generaal ter overweging worden 
aangeboden. Wordt dit voorstel aangenomen, 
dan kan terstond met de uitvoering van een ge
deelte der werken worden aangevangen. De 
daarvoor noodige middelen zijn in dc begrooting 
opgenomen. 

Voor de aansluiting van Zaandam naar Am
sterdam wordt beproefd, of door wijzigingen in 
het daarvoor bestaande ontwerp aan gemaakte 
bedenkingen zou kunnen worden te gemoet ge
komen. Wegens de onzekerheid omtrent het tijd
stip , waarop het overleg in deze zaak tot over
eenstemming zal kunnen leiden, cn dat met den 
aanleg zal kunnen worden aangevangen, zijn bij 
het betrokken artikel voor dien aanleg nog geen 
middelen uitgetrokken. Mocht, zooals wel waar
schijnlijk is, ook hier eene beslissing kunnen 
worden voorgesteld, dan zal in de behoeften voor 
den aanvang der werken door overschrijving uit 
den post voor onvoorziene uitgaven kunnen voor
zien worden. 

Voor de aansluiting van den Noordcr Staats
spoorweg te Ihrhove aan den Pruisische» Staats
spoorweg van ltheinc naar Emdcn bestaat voor
uitzicht, dat eerlang cene onderneming zich zal 
vormen. Door dc ijverige bemoeiingen van 's Ro
llings commissarissen iu Groningen cn Friesland 
is aldaar een comité ter bevordering van dat 
doel opgelicht. Het Pruisische gouvernement is 
genegen , zoodanige onderneming in dc kosten 
van aanleg te gemoet tc komen, cn heeft de 
voor de werken opgemaakte ontwerpen ten ge-
bruike voor dat comité afgestaan, terwijl dc twee 
betrokken provinciën ongetwijfeld dc pogingen 
van genoemd comité krachtig zullen ondersteunen. 

Komt deze aansluiting tot stand, dan zal ook 
intijds in dc buitendien reeds bestaande behoefte 
van verruiming voor dc haven van Harlingcn 

moeten worden voorzien. Hot overleaf omtrent 
ccn daarvoor te kiezen plan heeft nog tot geeiie 

overeenstemming geleid, ten deole wegens het 
hooge bedrag der kosten voor dc ontwerpen , die 
aan de ter plaatse bestaande verwachtingen 
voldoen. 

Voor de sluizen aan do monden van het kanaal 
door Zuid-Beveland was aanvankelijk en ook bij 
do vroegere concessie bepaald , dat die, oven-
als nu voor het kanaal door Walcheren geschiedt 
met twee openingen en twee schutkolken van 
verschillende afmetingen zouden gemaakt worden. 

Ofschoon de overtuiging vaststond, dat do 
kleinere sluisopeningcn op den duur niet zouden 
kunnen gemist worden, zijn hij den aanleg van 
het kanaal slechts de groote sluisopeningen ge. 
maakt, en de eigendommen, benoodigd om daar
naast later de kleinere sluizen te kunnen bouwen, 
onteigend. 

De behoefte aan die tweede sluizen heeft zich 
intusschen reeds spoedig na de opening van het 
kanaal doen gevoelen, eensdeels ter bespoediging 
der doorschntting voor de zeer drukke scheep
vaart, en ten andere, omdat bij hot minste ge
brek , dat aan dc sluizen of aan de deuren ont
staat, zooals reeds enkele malen is voorgeko
men, dc vaart oponthoud ondervindt, terwijl in 
sommige omstandigheden, cn zelfs voor de uu 
cn dan noodige omwisseling van de deuren, cene 
geheele stremming gedurende eenige dagen on
vermijdelijk zou zijn. 

Wegens het daarbij betrokken internationaal 
belang is onmiddellijke voorziening ter voorko
ming van anders onvermijdelijke bezwaren en 
moeielijkheden dringend noodig , en mag met den 
bouw dier tweede sluizen niet langer worden 
gewacht. 

Bij deze begrooting wordt derhalve voorgesteld, met 
dit werk in het begin van het volgende jaar tc 
doen aanvangen, en worden de daartoe noodige 
middelen aangevraagd. Volgens de voor die slui
zen voorloopig opgemaakte ontwerpen en globale 
raming zullen de kosten plus minus f 800.000 
bedragen, en dc uitvoering over twee jaren moe
ten verdeeld worden. 

Op dien grond is voor liet dienstjaar 1809 
/' 400.000 in de begrooting uitgetrokken. Vol
gens den hierbij overgelegdcn uitgewerkten eu 
toelichtenden staat is ter bestrijding der uitgaven 
voor dc werken, die in het volgende jaar kun
nen ondernomen worden, noodig een bedrag van 
f 12.000.000. 

De middelen zijn aldus te berekenen: 
Het batig slot der rekening 

van 1800 is ƒ 0.727.713.05i|:1 

Op het Vdc hoofdstuk der 
staatsbegrootiug van 1867 is 
toegestaan 10.000.000.00 

De middelen,dienst 1807, 
bedragen alzoo l6.727.713.6o'/i 

Blijkens den staat, welke als 
bijlage nevens deze begrooting 
is gevoegd, zullen dc uitgaven 
niet tc boven gnan. . . .,,14.980.050.37'/., 

„ 1.747.003.28 
Op het Vdc hoofdstuk, dieust 18GS, is toe

gestaan 12.000.000.00 

Dc middelen, dienst 1808, bedragen alzoo . ƒ 13.747.003.28 
Dc uitgaven zullen niet hooger ziju dan .„ 11.747.063.28 

Alzoo vermoedelijk batig slot van den dieust 
1808 ƒ 2.000.000.00 

Dc bijdrage. tot bestrijding der uitgaven 
voor den dienst van 1801) voor te drogen . . „ 10.000.000.00 

Do middelen voor 1861) dus ƒ12.000.000.00 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

zaak is dat de instorting van dit gebouw reeds 
verscheidene malen in den Gezondheidsraad (Board 
of Health) voorspeld werd. 

— Binnen 15 maanden zal Dantzig eene wa
terleiding hebben. De gemeenteraad heeft het 
voorstel van het bestuur aangenomen. Dc kosten 
zijn geraamd op 410,300 Dialers. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Oravenhage. Z. M. heeft den majoor E. 11. 
liorgsnia, kommandant der genie in dc O'1» stel
ling, een pensioen verleend van ƒ1300. 

— Z. M. heeft hij het korps ingenieurs, mi
neurs en sappeurs benoemd: tot luit-kol. den 
majoor E. A. Del Campo, genaamd Camp, kom
mandant in de W' stelling der genie; tot majoors 
de kapts 1»<" kl. G. Kuypor Hz. en A. Tutein 
Nolthenius, van het korps, eorstgemelde toege
voegd aan den inspecteur-generaal van fortifica
tiën; tot kapt. 3". kl. (naar ouderdom van rang) 
den l * U n luit. K, Eland, van het korps, werk
zaam bij de kon. milit. academie; tot 1 s U " luit. 
(naar ouderdom van rang) den 2 J n i luit. G. Wit-
teveen , mede van het korps. 

— Door den gouverneur-generaal vau Neder-
landsch lndie zijn benoemd tot adsp.-ingenieur 
hij den Waterstaat en 's lands openbare werken de 
ambt. voor den burgelijken dienst in Ned. Indie 
M. Couvce, D. Jzn: en tot opzichter 2J" klasse bij 
den Waterstaat de opz. 8* klasse E. C.J.Jansen. 

Voorts is de gepasporteerde werkman d c r l i l c 

klasse L. Berandals bouwmeester aangesteld, spe
ciaal voor het boren van artesische putten in 
Nederlandsch-Indië en inet bepaling, dat hij voor
loopig werkzaam zal zijn tc Grisscé (Soerabaya). 

— Bij den gemeenteraad is ingekomen een 
voorstel van Burg. cn Weth. om met in achtne
ming van art. 121 der gemeentewet, in overleg 
te treden met liet gemeentebestuur van Leiden 
tot het doen vervaardigen van ontwerpen voor 
cene gemeenschappelijke waterleiding. Dat voor
stel is ter lezing ncdcrgelcgd, om nader te wor
den behandeld. 

Amsterdam. Gaarne neemt de redactie het 
ontvangen uitknipsel met toelichting in haar blad 
op. Het hieronder, uit het Algemeen Handelsblad 
van 2 October 1.1., overgenomen stuk van den 
heer J. Gosschalk, geeft een staaltje, waartoe eene 
te verregaande cordaatheid, om geen ander woord 
te schrijven, tegenover achtingswaardige cn kundige 
bouwmeesters der gemeente Amsterdam niet lei
den kan. 

Daargelaten dc meer of mindere hooge toon, 
die in dat stuk heerscht, cn de onvoegzame ma
nier om de houwcritick tc verspreiden, daarge
laten en betwijfeld of deze critiek wel de minste 
kracht van bestaan heeft, wijzen wij op de be
gripsverwarring, die er tusschen de vof/icicclc ar
chitectuur" van de gemeente Amsterdam en 
die van dc kazerne- en hospitaalbouw van het 
Kijk, hij den onversaagden schrijver is ingeslopen. 

Aangezien de schrijver zijn stuk met J. Gos
schalk heeft onderteekend, kan het geen twijfel 
lijden of de lezer loopt gevaar nolens volens ob
jectief in zijn oordeel te worden, vooral waar 
hem de onbekooktheid van verreweg de grootste 
helft, als tegen het gemoed zal stuiten. En toch 
tracht men door zulke joelige critiek zich .vrien
den te maken en het bouwvak te bevorderen ! 1 

Aan de Redactie. 

De schutting is weggenomen van het gebouw, opgericht 
op do plaats vau het ccuwcuuude verblijf der Leprozen, en 
liet nieuwo staaltje van oflicicclc architectuur is overgegeven 
uan dc opmerkingen van het publiek. 

Veroorloof, dat ik u de mijne inet bescheidenheid in het 
openbaar mededeel, euumijuc spijt betuig, dnt wij zoo bijs
ter ougclukkig zijn niet onze openbare gebuuwcu. 

De scholen, door dc ganschc stad verspreid, cu allen naar 
hetzelfde patroon gekuipt, mogen inwendig al voldoen, van 
buiten hadden zc, dunkt mij, niet zoo geheel ontblout be
hoeven tc wezcu vnn alle wezenlijk arcliitectuui&chc qua-
liteitcn. 

Dc beurs is spreekwoordelijk geworden; aan iets nis dc 
i'avalerie-kazcrne op dc Binucnsiihaus (*) knn men geen 
voldoenden naam geven. Die gedrochtclijkhedcu vouden 
ruimschoots c . allcrwcge hun wuardccring; maar juist danr-
eni had men vau cen gebouw, voor het hooger ouderwijs in 
dc geneeskunde bcstcuut cu dat zóó gunstig gelegen is, iets 
beters mogen verwachten. 

Mcu zal wel zeggen, dat aan de koppeling van die in
richting met ecu pohtie-burenu cn ccno nrmcnschool dc schuld 
ligt, maar die omstandigheid had volstrekt geen invloed be
hoeven uit te oefenen. Mcu kau immers door architectoni
sche middelen (en die zijn velen) aangeven, dat er tusscheu 
uolitie-burcau cn armenschool en gebouw voor medisch on
derwijs geen ander verband bestaat, danccne geheel schul-
'leloozc buurschap cn cene toevallige gelijktijdige oprichting. 
Hier beoogde mcu, naar het schijnt, juist het tegendeel en 
liet geheel verraadt ecu familietrek, die ik de vrijheid neem 
van iu het minst niet tc bewonderen. 

Mij dunkt ieder leek kan zien hoe het pulitic-burcnu on
schoon is van proportie, hoe raar het venster in dc attikn, 
va plaats te makeu voor ecu frouton (de bekroning vau 

cene pleistcrmassa) dc hoogte is ingeschoven, hoe nuchter dc 
nttikn zelf cr uitziet I 

Mij dunkt iedereen knn waarnemen hoe dc schuine, met 
kalk ingesmeerde hoek tegenover het arscnanl, iu verband 
met de beide eveneens gepleisterde cn met froutous uitge
doste voorsprougetjes, waarin dc iugaugen, ecu hoogst on
aangenaam , afgebeten perspectief teweegbrengt cn cen elk 
voelt bet lcelijkc van dc verhoogde ronde ufsluitiug naar de 
zijde der Hrccstraat, die cr in zjjnc kale (ook a l , cn nog 
wel iu half-stccnsvcrband , gepleisterde) massa uitziet als ecu 
fert, bestemd , om naar l'nrüsschc wjjzo, dc joelige cn dicht 
bevolkte omgeving iu bcdwnng tc houdcu 1 

Waarlijk dc vierkante vensters der nttika ziju bij uitstek 
geschikt voor geschutpoorten, cn van liet koraktcrlooze zin
ken dakje af, heeft mcu cene heerlijke gelegenheid, om de 
menigte met projectielen tc bedienen I Dat gedeelte van het 
gebouw vcrplnatst ons en plein mogen Hge, cn wij ziju ge
noopt nau een dier oude Italinansclic steden tc deuken, waar 
ieder huis tc gelijk ccuc vesting was! Maar heeft het, zooals 
vaak elders, misschien aau tc beperkte middelen gelegen 'i 
Dat meen ik, met liet oog op dc cijfers der aanbesteding, (f) 
te inoetcu betwijfelen, cu ik verstout mij tc beweren, dat 
men, niet wat meer gevoel voor ware architectuur, voor pro
portie eu vcrdceling, met wat iniudcr stijfheid cu wat meer 
nadenken, voor hetzelfde geld ccn gebouw had kunnen stich
ten , dat niet zoo ongunstig afsteekt bij zijn vis-a-vis, het 
pittige, karaktervolle; schilderachtige huiszitteuhiiis, thans 
arsenaal. 

Maar waartoe de zaak uog langer uit tc spinnen; liet ge
bouw wordt er niet anders om cu zal misschien neg een paar 
eeuwen getuigen vnn do hoogte onzer olficié'cle architectuur 
iu liet jaar 1868 I 

Kr ziju slechts twee wegcu ter verbetering cn het doel 
van dit schrijven is die onomwonden aan tc geven: namelijk 
öf het aanstellen tot stadsbouwmeesters vau wakkere, llinkc 
lieden , waardig het voetspoor tc drukken van Hendrik dc 
Kcyzcr; öf het zittinggevcu iu dc commissie tot voorberei
ding vnu publieke werken nau maulieu, die aau kennis van 
zakcu wat kunstliefde pareu, eu inzien dat om de bouwkunst 
op te beuren uit het slijk der routine, waarin zij verzonken 
is, de openbare gebouwen daartoe deu wegmoeten wijzenI 

Amsterdam, 2!) September 1808. 
J. GOSSCHALK. 

(*) Het nieuwe militaire hospitaal (voor eenige dagen aan
besteed) moet voor de kazerne niet onderdoen. Dc bouwkun
digen tc dezer stede verladen clkaAr als curiositeit dc con
structie der kroonlijst eu goot. 

(t) Het gebouw zal, als dc inrichting voltooid is, ruim 
twee touncn gouds gekost hebben. 

Amsterdam. Ten bewijze dat voor den grond 
in het centrum van de stad goede prijzen besteed 
worden, vermelden wij dat de niet benoodigde 
terreinen in de oude Doelenstraat, waarover de 
gemeente door de verbreeding dier straat beschik
ken kan,-voor cen gedeelte tot den bijna fabel-
achtigen prijs van ƒ 4 0 — en verder voor ƒ 7 0 — 
de vierkante el verkocht zijn. 

— De toespraak door den heer F. W. Conrad, 
president van den Raad van Bestuur van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs, bij gelegenheid 
van het twintigjarig bestaan uitgesproken, is in 
druk verschenen en den leden toegezonden, waar
door de Raad voldaan heeft aan den wensch dei-
vergadering om deze redevoering het licht te doen 
zien. 

Utrecht. Door de afdeeling der vereeniging 
ter bevordering van Fabriek- en Handwerksnij-
verheid tc dezer stede is cen wedstrijd voor 
steenhouwers uitgeschreven. Deze wedstrijd zal 
bestaan in het vervaardigen van eene hardstccnen 
lijst, een gepolijste, marmeren parketvloer vóór 
cen schoorsteenmantel en een hardstcenen piëde
stal, alles iu het programma nader omschreven. 
Alleen knechts van steenhouwers in de provincie 
Utrecht kunnen mededingen, terwijl tot prijzen 
worden uitgeloofd een zilveren medaille met f 15, 
eene bronzen medaille met/15, cene dito met/" 10 
en nog cene met/"7.50, behalve twee getuig
schriften, een met f7.50 cn cen inet f5. 

Maastricht. Het schijnt dat dc gevoelens 
omtrent dc archeologische waarde van de Aker- of 
Oude Wijkerpoort te Maastricht verdeeld ziju, of 
liever gezegd, dat de voorstanders voor het behoud 
van die poort de waarde daarvan voor de arche
ologie niet kunnen aanwijzen. Do bewoners der 
belendende wijken wenschen niets liever dan deze 
poort, die rondom door aardewerken en gebouwen 
omringd is, tc zien verdwijnen en als wij goed 
zijn ingelicht, bestaat het vooruitzicht daartoe. 

Men zal zich herinneren dat in den nacht van 
29 September door eenige heethoofden een aan
vang met het sloopen gemaakt is cn tc oordcelen 
naar het door hen geslechte, moeten zij nogal 
talrijk geweest zijn. De justitie heeft zich met 
deze zaak gemoeid cn doet onderzoek. 

Leeuwarden. De ervaren gemeente architect 
T. Romein mocht den l " " 1 October hot voorrecht 
smaken den dag tc herdenken, waarop hij vóór 
2.") jaren tot zijne tegenwoordige betrekking werd 
geroepen. In dien tusschentijd is in deze ge
meente veel tot stand gekomen, dat den archi
tect Romein tot ecre verstrekt cn bij al hot on
aangename, dat aan zulk eene betrekking onaf
scheidelijk verbonden is, mocht hij ook blijken 
van goedkeuring van den gemeenteraad onder
vinden , die voor een paar jaren het besluit nam 
om zijn tractement te verhoogen. Bij dezen feest

dag heeft het gemeentebestuur den jubilaris eeu 
fraaicn zilveren penning met toepasselijke inscrip
tie geschonken. 

Arnhem. De tentoonstelling is gesloten en 
dc ontruiming vordert met spoed; is eenmaal 
het gebouw afgebroken cn de gewone passage 
over den straatweg hersteld, dan behoort én 
tentoonstelling èn gebouw tot dc geschiedenis. 
In het Handelsblad werd er dezer dagen op ge
wezen dat de tentoonstelling voor nijverheid van 
Nederland en zijne Oost-Indische bezittingen , die 
in 1852 alhier gehouden werd, door ongeveer 
25000 personen meer is bezocht geworden dan die in 
1868. Bij de verbetering der middelen van ge
meenschap moet men zich hierover verwonderen, 
en dc reden aan verflauwde belangstelling iu 
tentoonstellingen of wel aan eene tc drukke toepas
sing daarvan toeschrijven. Voor enkelen is hel 
wellicht ook de moeite niet waard om te zien , 
wat op hun geboortegrond op het gebied van 
nijverheid cn kunst gedaan wordt. 

De verslagen van dc jury's hebben bij hel. 
einde der tentoonstelling hot licht gezien en on
derscheiden zich door onbeduidendheid; dit is 
vooral het geval met het verslag der hoofd-
afdeeling kunst, dat niets meer is dan eene aan
vrage van bekroningen voor de daarbij vermelde 
personen, zonder zelfs het nummer der inzending 
daarbij te vermelden. 

Leiden. Het bouwen van het Nosocomiuni 
Acadcinicum alhier is opgedragen aan de tweede 
inschrijvers, de heeren F. K. Ozinga en W. I'. 
Van der Heyden te Harlingen, voor de som van 
f 254,800. " (L. C.) 

— Wij verwijzen belangstellenden naar eene 
advertentie van de heeren Ahl en Poensgen te 
Dusscldorp, in ons blad voorkomende, waarbij 
eene opgave wordt gedaan der verschillende ge
bouwen, die door hen met warm water ver
warmd zijn. 

Correspondentie. 

Den Heer J . G . te A. 
Bij dc aandachtige herlezing van het kalm en 

breed geargumenteerde leading artikel, over het 
voorstel van den heer J. Gosschalk, opgenomen 
in dc Opmerker van 3 October 1.1., zal het u 
blijken, dat uw heftige brief in geen verband 
daarmede kan gebracht worden. Evenmin is het 
met mijne betrekking als redacteur te rijmen dat 
ik u den naam van den gcachten schrijver zal 
noemen. Ik ontken dat het bedoelde artikel vol 
personaliteiten i s , zooals u de goedheid hebt te 
zeggen, maar verklaar mij niettemin bereid uwe 
repliek op het artikel zelve, met of zonder uw 
naam, op te nemen. Waarschijnlijk zal dat dis
cussiën uitlokken, die voor de lezers van de Op
merker cn oin uwe woorden te bezigen vvoor 
den stand der bouwkunst in ons vaderland" van 
oneindig hooger belang zijn tc achten dan uwe 
afkeuringen over het blad, dat ik met groot ge
noegen sedert drie jaren de eer heb tc redigceren. 

Verblijve met achting 
Uw dienstw. dienaar, 

F. W. VAN GEXIIT JGZ. 

Aankondig ingen . 
Mn:• will!!. 12 Oct. 

'a lingo , ten ll'/j urc, aan het prov. bestuur; het weg
ruimen van het Wrak vau het in dc rivier dc Nieuwe Maas 
bij Fijcnoord gezonken Hhijnschip Maria. 

' « l l a g e , ten l l ' / j urc, aau het prov. bestuur: het af
graven van Rijksgrondcn iu het rivierbed der Nieuwe Jlcr 
wede, langs den linkeroever aau dc Spicringplaat onder de 
gemeente Werkendam, behoorende tot de werkeu der Mcr
wede cu Kilcu in dc provincie Noord-Brabant. 

Dordrecht, ten 12 urc, ten raadhuize : bet afbreken 
der zakkendragersbrug cn het maken, leveren cn stcllcu van 
een ijzeren Draaibrug over deu mond van het Maartcnsgat. 

Donderdag, IS Oct. 
Philippine, ten 11 uro, iu het logement deu Gouden 

Leeuw: het bouwen van ccuc raadzaal, school- cu ouder-
wijzerswoning. 

Amersfoort, ten 11 urc, in het logement het Wapcu 
vnu Utrecht: het vernieuwen van dc Brug over dc Inuuda-
ticsluis in den Post aan den lloodcn Haau. 

Vrijdag, Hl Oct. 
Middelburg, ten 10 urc, aan het provinciaal bestuur : 

het doen vnn eenige vernieuwingen aan cn het onderhouden 
van dc Hnvcuwcrkcn te Brcskcns, vnn deu lstcn Jnnuarij 
1809 tot cn met den Sisten December 1871. 

Haandag t » Oct. 
Amsterdam, ten 12 urc, aau het raadhuis, het ver

nieuwen vnn 3 bruggen over do Elandsgracht vóór dc Looi-
jersdwarastraat i over de Houtgracht aan do Zwanenburger-
gracht: cu iu den Buitensingel buiten dc Wctcringpoort. 

Donderdag, 22 Oct. 
'« llage, ten 12 urc, aau liet miuisterie vnu binnenl. 

zakcu: het kepen cu carboniscren van 80 eikenhouten wis
sels cu bijbehoorendo 400 eikenhouten dwarsliggers. 

— Het internationale archeologische congres 
wordt het volgende jaar tc Bazel gehouden. 

— Dc jaarlijksche bijeenkomst van technische be
ambten der Duitsche spoorwegmaatschappijen werd 
door ongeveer honderd leden bijgewoond en den 
28*"" September te München geopend. De ver
gadering, die verscheidene dagen duurde, werd 
aan de bespreking van vele belangrijke technische 
vraagstukken dienstbaar gemaakt. 

— Ook in het buitenland laat het toezicht op 
den bouwvalligen toestand van gebouwen nu en 
dan te wenschen over, daar er ongelukken plaats 
vinden, die bij goed toezicht tot dc onmogelijk
heden moesten behooren. In de Lime Street te 
Hull is een gebouw van acht verdiepingen, dat 
vroeger tot suiker-raffinaderij diende en sints vijf-
en-dertig jaren voor pakhuis van zaad gebruikt 
word, ingestort en bij dit ongeval verloren vijf 
menscheu het leven. Het vreemdste van deze 
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Maandag, SG Oct. 
Mu its tri rlit , teu i l ure, aan het prov. bestuur: de 

uitvoering van Werken tot verbetering vau de rivier dc Maas 
iu de gemeenten Liunc cn Wesscm , nabij den Hollander, 
voor rekening der Nederlandsche cu Belgische regcringcu, 
uaar aanleiding van art. 9 vau het tractant van 12 Mei 
1863, betrekkelijk dc vvatcrnftappiugcu van die rivier. 

IHiiHdiig, 37 Oct. 
Amen, ten I X ure, aan het provinciaal bestuur: het 

bouwen van cenc steenen Schutsluis tot vervanging van dc 
Veeucsluis, in de Srcntsche Hoofdvaart, cn het uitvoereu 
van eenige bijbehooreudc werken. 

'•Hage. ten IU ure, aan het departement van Ma
rine: het Maken en Stellen vau een IJzeren Mchtopstand 
tuct Kopereu lantaarn, bcuevcus het Maken der daarvoor 
uoodige Fundccringcn aau de Val, bij ZScrikzee. 

Afloop van aanbestedingen. 
'• Hage, 1 Oct.: het maken van ecu gedeelte spoorweg 

van den Noorder IJdijk uaar en van een goederen-station 
aan dc Voorzaau tc Zaandam. Ingekomen 20 biljetten, 
als van de 1111.: 
M . Vcrhaell cn H . Jansen te Utrecht f 146,208 
B. Vet en Zn. eu P. Hos, te Delft en Sliedrceht '„ 178,600 
A. Volkcr I-z., te Sliedrceht en A. v. d. Wetering 

te Woudrichcm „ 179,900 
3. J . Becker, te Lent „ 186,000 
M. C. Schram dc Jong, tc Sliedrceht ., 186,400 
G. M . Sicgmond, te Werkendam „ 206,000 
G. Dekker, te Zaandijk cu l i . J . Steenhoven, te 

Dordrecht „ 200,000 
C. van Wijngaarden, te Sliedrceht „ 207,000 
P. v. Vliet Jr. eu J . v. d. Vlagt, tc Bmpel „ 207,81 U 
J . C. v. Hattuni, te Sliedrceht „ 209,850 
C. de Jong Cz. Sr., te Amcidc „ 215,000 
P. Calisch Wz., te Sliedrceht „ 215,500 
J. v. Haaften Jz., tc Sliedrceht „ 219,500 
1). II. v. Dartelen, „ 221,000 
W. Schram en W. A. Hartog, te Sliedrceht „ 254,000 
J. Verwaaijcn , te Arnhciu „ 263,500 
H. G. de Wildt, tc MlUIngen „ 280,000 
W. v. Doom, te Haarlem „ 290,000 
A. Visser Pz. cn J . v. d. Velde, tc Sliedrceht „ 292,000 
S. v. d. Kamp, te Lcijdeu „ 340,000 

Middelburg, 2 Oct.: lo. het leveren cn stortcu van 
steeu en het doen van verdere werkeu tot voortzetting van 
de oc ververdediging wederzijds de havendijken van het ka
naal vau Ter Neuzen; minste inschrijver de heer D. Tholens 
tc Hoek voor ƒ16,749; — 2o. het door bazaltiuurcn vervan
gen vnn dc houtcu beschoeiingen buiten dc oostelijke schut
sluis tc Ter Neuzen; minste inschrijver de heer J, V. Quak-
kclaar te Vlissiugen voor f 0923, — cn So. het inaken van 
eeu gebouw bij dc Groote of Wcstsluis tc Neuzen, ingericht 
tot woning voor vier sluisknechts, henevcus ceuc wachtka
mer cu ccn magazijn. Miuste inschrijver dc heer 1. Bcrtou 
tc Biervliet \oor ƒ 13,890. 

Bergen-op-Zoom. S Oct. lo. Het slechten van het 
bastion William met eeu deel der voorliggcudc werken en 
het maken van cciicn weg in bet verlengde van de Wouw-
sche straat tc Bcrgen-op-Zoom met ecu zijtak iu dc richting 
van den straatweg naar Breda. Ingeschreven door 

J . C. van den Heuvel te Utrecht f 35465 
P. van dc Wetering „ Sliedrceht '„ 34500 
C. dc Jong „ ilardinxvcld „ 31766 
A. Schram „ Slicdrecht „ 28400 
C. Hoogcnboom, „ Gresseudum „ 27482 
W. Loch, „Steenbergen „ 27400 
C. van Luik, „ Capclie „ 26990 
A. Hinders, „ Brcskens „ 26940 
C. Bosman, „ Arnhem „ 26000 
B. Sjerp, „ Willemstad „ 26000 
C. J. Marijue, „ Breda „ 25970 
Stubbc, „ Sas van Gent „ 24754 
Bos Az., „ Sliedrceht „ 24268 
W. Trimbos, „ Bcrgeu-op-Zoom „ 23900 
W. H . Zegboer, „ Kijuaart „ 23800 
J. Boshouwers, „ Dordrecht „ 23800 
h. Kalis, „ Sliedrceht „ 22870 
K. Schram, „ „ „ 21850 
F. van Wiilich, „ Kcssel „ 20874 
A. Visser Pz., „ Sliedrceht „ 20660 
J. B. Timmermans, „ 'sHertogcnbosch „ 19460 
A. Assclbcrgs, „ Bergcn-op-Zoom „ 18500 
J. B. Devillcrs, „ Henbergeu „ 17700 
J. van Haeften Jz., „ Slicdrecht „ 17600 
M. Hagenaars. „ Wouw „ 17269 

2o. Het herstellen van stormschade aan de waterscbaus 
cu voor dc teuaillc van Duijn. Ingeschreven door: 

A. Riudcrs, te Breskcns ƒ 689 
I'. van Gils, „ Kozcndaal „ 450 
M . Hagenaars, „ Wouw „ 447 

Advertentiën. 

bruggen 
1, c 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge
meente AMSTERDAM zullen op Maanday den 
10 October 1868, dos middags ten 12 ure op het 
Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrij
ving in drie perceelen doen aanbesteden : 

Het vernieuwen van de navolgende Houten 

de vaste houten brug n". 105 , over 
de Elandsgracht vóór de Looijers-
d wars straat; 
de houten ophaalbrug n ü . 231 over 
de Houtgracht aan de Zwanenbur
gergracht ; 
de vaste houten brug n°. 322 i n den 
Buitensingel bui ten de Wetering
poort , voor het schutsluiaje v a n 
den Binnendijkschen Buitenvelder-
schen polder. 

Allen met de daarvoor vereischtc materialen 
en arbeidsloon™. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn te 
verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente en liggen 
voorts ter lezing in ccn der lokalen van de Se
cretarie (AKHP.KI.INO P M I U E K E WERKEN ) op hel 
Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan det, Timmertuin dor Gemeente, op het Bu
reau van den Heer Architect B. DE GREEF Jz., 
des voormiddngs van 10 tot 12 ure. 

Amsterdam, den 8 October 1868. 
Burgemeester en Wethouders »oornd., 

DEN TEX. 
de Secretaris 

C. E. VAILLANT. 

AHL & POENSGEN in Düsseldorf, 
üinpfelileo dun U r n e n Archi lcck te mul B a u h e m i : 

H E I S Z W A S S E R H E I Z U N G S — A N L A G E N 
.MITTE1 .DRUCK , 

VERBUNDEN MIT VENTILATION. 
UNTER G A R A N T I E . 

Seit 15 April 1865 warden ausgcführl: 

1. Schul u. Pcnsionats-Gebaudc des Ursnllnor-
Klostcrs in Dürcn. 

2. liau-Gowcrkcschulc iu llildesbciin. 
3. Gymnasium » d°. 
4. Central Knabenscbulc » d°. 
5. Polytechnische Schule in Aachen. 
6. Krnnkenhaus in Schwelni. 
7. Krankenhaus t Hórde. 
8. Ki ui iel. Postgebnudc in Elberteld. 
9. Königl. Postgebaude in Barmen. 

10. Königl. Landgerichtsgcbaudc in Düsschlorf. 
11. Rathhaus in C o i n . 

12. Grosses Aquarium in Berlin. 
13. Gesellschnftslocalc der «Erholung" in El-

berfeld. 
14. Gescllschaftslocalc des »Vereins" in Düs

seldorf. 
15. Tapetenfabrik der Herren Penselcr & Sohn 

in Luneburg. 
16. Fabrik der Herren W. Boeddinghaus & C". 

in Elberfeld. 
17. Bureau-Gebiiude der Königl. Eisenbalm-

Direction in Elberfeld. 
18. Trocken-Appurat für die Pulvermilhle der 

Herren Haas, Schafer & Bruch in Schleidcn. 
19. Malzdarre der Herren Kraul & Wilkcning 

in Hannover. 
20. Dircctions-Gebiiude der Actien-Gesellschaft 

»Phönix" in Laar b/. Ruhrort. 
21/24. Vier Ladenlokalein Hannover, Hagen, Düs

seldorf & Hagen. 
25/44. Zwnnzig Wohnhiiuser in Duren, Elberfeld, 

Düsseldorf, Duiken, Coin, Ruhrort, Hngcr-
hof, Aachcn. 

45/40. Fdnf Gewachsh&user in Bonn, Düsseldorf, 
Elberfeld. 

50/53. Vier Badc-Einrichtungen. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PAKIJS 1867. 
ZILVEREN MEDAILLE ARNHEM 1868. 

Zinken Dakbedekkingen , Dakramen , 
Dakroeven, Gestampte, gegotene, getrok-
kene en gedrevene Bouwkundige Voorwer
pen, als: Raamroeden, G o t e n , Gevel
ornementen, Kapiteelen, Balustraden, Ba-
lusters, Lijst versieringen, Spitsen, Consoles, 
Vazen, Letters cnz. Baden in soorten. Ge
golfd Z ink voor Verandah's steeds in voor
raad in verschillende nummers. 

R O D E N H U I S dc COMP. 

C H A R L E S R E M & B I E N F A I T . 
WESTERIIAVEN , Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren P lannen en Begrootingen voor de 
Verwarming en Venti leer ing van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hen in tc zenden. 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpal-, hoekmeet- en andere Instrumen
ten voor den WATERSTAAT , DE GENIE, DEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE WERKEN. — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s o u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

R I N G - O V E N 
FRIEDR. HOFFMAM. 

K O N I N K L I J K G E O C T R O I J E E R D . 

Bekroond met den Grooten Prijs. 
Wereldtentoonstelling te Parijs 1867. 

Uitsluitende Agenten en Constructeurs 

PIETERSEN & die 
Vlamingstraat , 's Gravenhage. 

Ransome's Fatent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen , Grafteekenen, enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparaten tot restauratie van 
verwoerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Pree-grit Grindstone. 
Slijpsteenen vau 12 x 2 tot 48 x 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1867, enz. 

Mosaik-parquet ten: gebakken Steen. Franscb 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen , enz. 

Engelsche vuurvaste mater ia len, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Port land-cement, Knight, Bevan & Sturze, 
Bonner-Hütle-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C°. 

Adres: F O L K E B S & C°. Rapenburg. Amsterdam. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

D I J C K E H H O F F en Zonen te Blebrich. 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kun verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkoopcr, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoold-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

JAN V A N D E B POT. 

Wed. J . W. WOLFF & Z O N E N , 
Rotterdam, Oppert wijk 6, N " . 4, 

het 4de huis van af de Groote Kerk. 

O i l V t . r j K X T K N van GIPS en P O R T 
L A N D i ' K M K N Ï ' voor PLAFONDS, GEVELS, 
LIJSTEN, enz. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C°. te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DEK WIEL, 

Derde jaargang. N°. 42 

UrjchijDl ftrenM Mtrti Ziltrug bij 
II. A. THUMB te Arnhem. 

I'rij' ptr '1 muilii truc» p. p. /1.85, 

17 October 1888. 
I M MiHHit l id mr «• jurgiüg. 

Ut.rlntiti tutti / ;tl ptr pmn npl 
<o / -.(5 uu »|d n iu i'. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, INGENIEÏÏRS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
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HET BEDEKKEN VAN IJZER TOT VOORKOMING 
VAN ROEST. 

IJzer, 'zink en koper, aan d,e werking der 
lacht blootgesteld, verliezen, zoonis bekend is, 
zeer spoedig hunne zuivere mctaaloppervlakte; 
het ijzer trekt de zuurstof uit de lucht tot zich , 
cn wordt met een laagje ijzeroxyde-hydraat over
dekt, terwijl zich aan de oppervlakte van kope
ren cn zinken voorwerpen , dunne laagjes kool-
zurc-koperoxyde en koolzure-zinkoxyde vormen. 
De oxydatie, die bij ijzer en zink spoedig plaats 
grijpt, is echter bij koper zoo gering, dat men 
bij groote voorwerpen uit dit metaal vervaar
digd, volstrekt geene moeite doet, om de oxyda
tie te beletten. Evenals bij iedere scheikundige 
werking, gaat ook het roesten der metalen van 
eene zoogenaamde clectrische spanning vergezeld. 
Een ijzeren voorwerp kan somwijlen zeer lang 
zijne oorspronkelijke metalickc oppervlakte behou
den ; heeft echter het roesten op eene zekere 
plaats een aanvang genomen , dan verspreidt het 
zich zeer snel over de geheele oppervlakte. Bij 
het bedekken van het ijzer met eene laag dek
verf, is het daarom noodzakelijk, het voorwerp 
vooraf goed tc zuiveren , en na te zien of ook 
hier of daar nog roestvlekken, die verwijderd 
moeten worden, aanwezig zijn. Is alles goed 
gezuiverd, dan is ccne dunne verflaag voldoende, 
als men maar zorg draagt dat die plaatsen, die 
hot meest aan de lucht zijn blootgesteld, goed 
gedekt worden; vormen zich in weerwil daarvan 
nog roestvlekken, dan dient men onverwijld het 
voorwerp nogmaals over te strijken. 

Er bestaat echter eene andere methode, om metalen 
tegen het roesten tc beveiligen : men kan namelijk 
een metalen voorwerp door een ander metaal beschut
ten , waardoor men bet eerste in een toestand 
brengt, waarin het minder verwantschap tot de 
zuurstof bezit. Beugels van zink of ijzer om do 
koperen omklceiling der schepen gelegd, conscr-
reeron hel koper (de bekende ontdekking van 
Davy) evenals stalen messen of andere voorwer
pen, die men door een zinken band of ring tegen 
roesten beveiligt. Het aanbrengen van zinken 
stukken aan groote ijzeren voorwerpen, waar
door eene metaalverbinding ontstaat, werkt zeer 
nuttig; er ontstaat tusschen liet ijzer en het zink 
«ene galvanische werking, waardoor het laatste 
eerder oxydeert en het ijzer togen het roesten 
beveiligd wordt. Een zoodanig middel moet ech
ter op het bloote ijzer aangewend worden; het 
zink wordt met geene verflaag overdekt, en daar 
het voldoende is slechts hier en daar een stuk 
van dit beschuttende metaal aan te brengen, 
kan men ze op verborgen plaatsen bevestigen; 
in het algemeen echter daiir, waar twee of meer 
Hukken ijzer aan elkander verbonden worden, 
omdat op die plaatsen gewoonlijk het roesten 
een aanvang neemt. Als men twee stukjes 
l'latina-blik aan dc uiteinden der draad van 
«enen galvano-meter bevestigt, cn deze plaatjes 

in de vloeistof doopt, zoo ontstaat er een gal
vanische stroom. Twee stukjos ijzer, uit dezelfde 
fabriek of smelting afkomstig, doen hetzelfde, 
en de werking zal sterker zijn, naarmate er ver
schil in dc samenstelling van twee stukken is. 
Wij hebben reeds gozegd dat juist die plaatsen 
waar twee of meer stukkon ijzer door schroeven 
of bouten aan elkander verbonden zijn, het eerst 
aan oxydatie zijn blootgesteld en op die verbin
dingen wordt in het algemeen, naar ons gevoelen, 
to weinig acht geslagen; velen toch zijn van 
oordcel, dat het voldoende is de oppervlakte van 
groote ijzeren voorwerpen door herhaald verven 
van de buitenlucht af te s luit ,™ ; maar die zoo 
denken, begaan eene grove fout. Uit het oog
punt van duurzaamheid is het oneindig beter, 
dc groote vlakken ongeverfd tc laten en daaren
tegen de plaatsen, waur de verschillende stukken 
aan elkander verbonden zijn, goed te verzeke
ren, dan omgekeerd. Tusschen eene ijzeren schroef, 
en de daarop passende moer, bestaat altijd eene 
zekere werking, en ook de vochtigheid der lucht 
treedt tusschen beiden i n , ook dan, als men 
meent dat de schroef goed sluitende in de moer 
is bevestigd. Als bij het in elkander zetten van 
ijzerwerk, de einden van de twee aansluitende 
stukken verroest zijn, moeten deze eerst gezui
verd worden, hetgeen eveneens met de gaten 
voor dc bouten en schroeven moet geschieden; 
na verwijdering van het oxyde, moeten de op
pervlakken , die op elkander komen te liggen en 
waar men alzoo na dien tijd met geene verfkwast 
kan bijkomen , met eene beschuttende stof over
dekt worden, wier duurzaamheid evenredig moet 
zijn aan den duur, die men zich bij het maken 
der verbinding voor oogen stelt. Deze laag moet 
zoo dik zijn, dat alle tusschenruimten behoorlijk 
gevuld zijn, iets dat bij bouten en schroeven 
weinig moeite kost, maar hij groote stukken een 
bijzonder middel vereischt, om de aanliggende 
vlakken volkomen lucht- cn waterdicht te maken. 
Dc hiertoe benoodigde stof behoeft niet alle eigen
schappen eener gewone verfstof te bezitten, en 
het is voldoende als zij tegen lucht en water be
stand is. De ondervinding heeft geleerd, dat 
voor deze uitwendige bedekking eene stof ge
bruikt mout worden, die men onder dc rubriek 
Dteerbestanddeelen" kan rangschikken. Alle lijn
olieverven zijn voor dit doel ongeschikt, om
dat, wanneer het roesten van metalen eens aan
gevangen is , dit door de aanwezigheid van olie 
sterk bevorderd wordt; bij de aanwezigheid van 
een teerproduct vindt dit echter geene plaats. 
Een goed vernis, bestaande uit een product van 
steen kul en t e e i ' , verhindert door het bezit van 
eenige vluchtige oliën dc oxydeering der meta
len , cn laat, wanneer die oliën door de lucht 
zijn opgenomen, eene harsachtige bedekking na, 
die niet volkomen hard wordt, cn daardoor het 
voordeel bezit van noch door uitzetting, noch 
door inkrimping, tc bersten of af tc schilferen. 
Bij groote ijzerwerken volgt men somwijlen bij 

het verbinden der aangrenzende stukken eene 
andere methode; men gaat namelijk de bouten 
verhitten, en drijft zo gloeiend in de gaten: 
hierdoor wordt echter het aanwenden eener verf
stof geheel en al onmogelijk. Do stcenkolenteor 
is zeer aanbevelenswaardig, waartoe de aan elk
ander sluitende einden van alle roest ontdaan en 
met stecnkolenteer bestreken worden. Als men 
de gaten met kootteer bestrijkt, zal er bij het 
indrijven der verhitte bouten een weinig steen-
kolcnteer verbranden, dat der zaak weinig na
deel doet, daar dc overblijvende stoffen, hars 
cn kool, zich tusschen de verbindingsplaatseu 
eu alzoo ouder de koppen der ingedreven bouten 
zullen vasthechten. Daar nu geen verfstof op 
steenkolcnteer, en omgekeerd, wil hechten, moet 
het ijzerwerk, dat men verven wi l , van alle 
overtollige tecrbestanddeelen ontdaan worden; 
men slaagt hierin bot beste door alles met een 
scherp werktuig af tc krabben, en eene deugd
zame verfstof te gebruiken, die alle openingen 
en voegen opvult, zoodat het geheel voor de 
werking van lucht cn vocht afgesloten wordt. 
Van eene gewone menieverf is bij ijzerwerken 
niet veel te verwachten en wij zien dit aan de 
ankers, die vóór de inmctseling zorgvuldig met 
menie aangestreken worden, maar in spijt daar
van , na eenige jaren tamelijk verroest te voor
schijn komen; dit zal geen plaats vinden als de 
ankers vooraf mot steenkolcnteer overdekt zijn. 
Hoe beknopt wij het voorgaande ook behandeld 
hebben, vermeenen wij de hoofdzaak zooveel mo
gelijk besproken te hebben; wij wijzen nogmaals 
op bot nut dat er in gelegen is, om alle roest
vlekken zorgvuldig tc verwijderen en de verbin-
dingsplaatsen van twee of meer verschillende 
deelen tc bedekken. Het afbladderen der verf, 
dut zoo nadeelig werkt, heeft alleen dan plaats, 
als men do roestvlekken niet verwijderd heeft, 
of als men tijdens vochtig weder de verflaag op 
het ijzer gebracht beeft. Volgens wetenschappe
lijke onderzoekingen en practische ervaring, schijnt 
het reinigen van het ijzer door middel van zuren 
niet doelmatig te zijn. Eene duurzame bedekking 
van ijzerwerken, die aan de lucht zijn blootge
steld, levert de volgende bijdrage, over de ver
ving van de Mena'i-kokerbrug • in Engeland. De 
buitenvlakken der brug werden van allen roest 
ontdaan, de voegen benevens de koppen der bou
ten met menieverf bedekt, en na volkomen dro
ging met eene stopverf van bijzondere samenstel
ling bestreken; men nam hiertoe 500 pond zui
ver loodwit, 133 pond ongekookte- en 18 tot 36 
pond gekookte lijnolie, die zonder byvoeging van 
loodmenic vervaardigd was; bij dit mengsel werd 
18 pond terpentijnolie gevoegd, waardoor het 
geheel zoo vloeibaar werd, dat het met eene 
kwast verwerkt kon worden. Voor de vierde 
verflaag werd aan dit mengsel eenig Berlijnsch 
blauw en oker toegevoegd, en onmiddellijk na 
deze verflaag het geheel met fijn zand bestrooid. 
Men rekent op eene vijfjarige duurzaamheid dezer 



verflaag, iets dat bij zulk cen werk als de Menaï-
kokerbrug in Engeland van belang kan geacht 
worden. 

Groningen. J. J. H. 

IETS OVER DE UITVOERING VAN DEN 
DRUGPIJLER N». III BIJ 

MOERDIJK. 

Zooals bekend is, worden 3 der pijlers voor 
de spoorwegbrug over het Hollandsch-Diep door 
middel van luchtdruk in den bodem der rivier 
gezonken. 

De toepassing van dit stelsel is tot dusverre 
in ons land geheel nieuw cn daarbuiten slechts 
zeldzaam in toepassing gebracht en dan nog 
nimmer op zoo groote schaal als hier plaats 
heeft. 

Daarom achten wij het niet onbelangrijk een 
kort overzicht te geven van den tegenwoordigen 
stand van de aangevangen werkzaamheden aan 
Pijler N°. I l l van die brug. 

Nadat de ijzeren werkkamer met een gedeelte 
van den mantel op den oever was inééngeklon
ken en de ijzeren banguetten in die werkkamer, 
zoowel tot versterking van den wand als tot be
lasting ringvormig waren bcmetseld, werd deze 
kuip langs een hellend vlak tc water gebracht, 
door 3 stoombooten bij gunstig weder naar de 
juiste plaats gedreven cn door bcmctseling boven 
den zolder der werkkamer verder belast en aldus 
gezonken tot op den bodem der rivier, die te 
voren waterpas uitgebaggerd en rondom met 
grondstukken voorzien was. 

Terstond werd de steiger, die te voren groo-
tendeels gebouwd was, er omheen aangesloten 
en daarop de stoommachine gesteld, die dienen 
moest tot het comprimeeren van lucht voor de 
werkkamer. 

Nadat deze machine in werking was gesteld, 
begonnen de ontgravingen in de werkkamer, al
waar gewoonlijk een twaalftal arbeiders den 
grond ontgroeven. 

Deze werd in emmers geladen cn op vernuf
tige wijze door waterdruk in de luchtkokers om
hoog gebracht; aan let boveneind hiervan be
vindt zich eene horizontaal geplaatste luchtsluis, 
waarin zich een wagentje op sporen bevindt, 
dat bestemd is om den grond uit de emmers te 
ontvangen. 

Zoodra dit wagentje is gevuld, wordt door een in 
den koker geplaatsten arbeider de schuif tusschen 
dien koker en de sluiskamer gesloten en geeft 
hij het teeken aan de arbeiders op den steiger 
om de buitenschuif te openen. 

Dit geschiedt onmiddellijk, het wagentje wordt 
over het spoor naar buiten getrokken, de bo
dem daarvan opent zich en de inhoud stort on
middellijk in een onder de stelling geplaatst vaar
tuig; op omgekeerde wijze wordt het wagentje 
weder ter vulling teruggevoerd en dit alles ge
schiedt in ongeloofelijk korten tijd. 

De luchtdruk in de werkkamer bedraagt onge
veer 2 ' / , atmospheer. 

Opmerkelijk is het, dat men op deze wijze, 
hoewel slechts één van de twee stellen luchtko
kers in werking zijn, bij eene doorsnede der 
werkkamer van ongeveer 100 vierkante el , pér 
dag zonder bijzondere inspanning eene halve el 
vordert, dewijl aldus minstens 50 kubiek el 
grond wordt afgevoerd. 

De snelheid van zakking zou dan ook meer 
dan verdubbeld kunnen worden, indien het geen 
bezwaar inhad, de vordering van het metsel
werk daarmede gelijken tred tc doen houden. 

Naar het zich laat aanzien, zal de pijler bin
nen weinige dagen met den onderkant de vast
gestelde diepte van 18.00 El — AP. hebben 
bereikt. 

Met genoegen vermelden wij dat, uitgenomen 
de 2 Fransche opzichters van den aannemer, alle 
arbeid, zoowel in de werkkamer als elders, wordt 
verricht door Hollanders. 

De steiger is van flinke constructie, en behalve 
de bovenvermelde stoommachine, bevindt zich 
daarop eene kraan, voornamelijk dienende, om de 
luchtsluizcn, bij het verlengen van de luchtkokers 
te lichten, en weder aan te brengen. 

Behalve eene menigte. andere vaartuigen, 
worden bij den bouw der verschillende brugpijlers 
3 stoombooten gebruikt, die zoowel voor aanvoer 
van bouwstoffen als tot andere doeleinden op 
dien breeden plas worden gebezigd. De geheele 
uitvoering van het werk toont aan, dat hier 
vernuft cn geestkracht worden ontwikkeld, voor-
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zeker de b e s t 0 waarborgen voor het welslagen 
van zulk een belangrijk werk. 

M. 12 Oct. 1868. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Van de ingekomene antwoorden op de 
prijsvraag voor een altaar in de Maria-kerk tc 
Reutlingen is dat van den architect Conradin 
Walther te Stutgard met den uitgeloofden prijs 
bekroond geworden. 

— In het hertogelijk residentie-slot te Alten
burg, dat voor weinige jaren grootendeels door 
brand verwoest en daarna weder opgebouwd 
werd, is opnieuw, in den nacht van 1 Octo
ber I. 1., brand uitgebarsten. De bovenverdie
ping met het dak zijn evenals dc koetshuizen 
cn de bergplaatsen van hout geheid afgebrand. 

— In Jutland is de spoorweg van Frederica 
naar Aarhuus den 3dcn October geopend en het 
gedeelte Oderberg—Teschen van de Oderberg— 
Kaschauer baan zal met 1" November in exploi
tatie komen. 

— De telegraphische verbinding tusschen De
nemarken cn Rusland wordt binnen kort in dienst 
gesteld, waardoor ook Engeland in onmiddellijke 
telegraphische gemeenschap met Rusland wordt 
gebracht. 

— In den loop van dit jaar is de restauratie 
van de St.-Stephanus-toren te Wcenen snel ge
vorderd , zoodat nu nog slechts het herstellen 
der versieringen en van het voorportaal overig 
blijft, welke werken in het volgende jaar zullen 
worden uitgevoerd. 

— Men had reeds lang het voornemen om op 
de Friedrich-Wilhclms-Höhe bij Erfurt een monu
ment ter eere van koning Friedrich Wilhelm III 
op te richten; de benoodigde gelden zijn bij elk
ander gebracht en de onthulling van dit monu
ment , waarvan de vervaal diging aan den beeld
houwer Brandes te Erfurt is opgedragen, zal den 
18dcn October plaats vinden. 

— Onder de reuzenwerken, die voor den bouw 
van den Paciflc-spoorweg noodig zijn, behoort 
de overdekking van een gedeelte spoorbaan van 
40 Eng. mijlen lengte in de Sierra-Newada ber
gen , Jmet het doel het versperren van de baan 
door den sneeuw te voorkomen. Deze overdek
king moet zeer zwaar worden aangebracht, om 
tegen de indrukking van de verschrikkelijke sneeuw-
belasting verzekerd te zijn. Voor de levering 
van het benoodigde hout zijn ongeveer 30 stooin-
zaagmolens dag en nacht in werking en bij den 
arbeid zijn 2000 man aan het werk. Ter weder
zijden van de baan verdwijnen de bosschen, om 
voor deze overkapping gebruikt te worden. Het 
benoodigde hout bedraagt ongeveer 800.000 kub. 
ellen. 

— De tEngineer" noemt als de grootste za
gerij van de wereld een zaagmolen te Clèiton in 
den Noord-Amerikaanschen Staat Jowa. Aan deze 
inrichting zijn 1000 personen werkzaam , terwijl 
dc stoommachine 100 paardekrachten sterk is. 

— De Moniteur bevat een decreet van 1 
dezer, houdende bevel tot het vervaardigen van 
eene uitvoerige geologische kaart van Frankrijk 
op kosten van den Staat, en op dezelfde schaal 
als dc kaart voor den gcneralen staf. Deze ar
beid zal geschieden onder leiding van den heer 
Elie de Beaumont. 

— Tc Berlijn is thans geopend de eerste al-
gemeene nijverheids-tentoonstelling van voorwer
pen door vrouwen vervaardigd. Het aantal voor
werpen is duizend, waarvan zevenhonderd af
komstig uit dc Noord-Duitschc bondsstaten. 

— Dc Europa, de grootste der Donaustoom-
booten, van 400 paardekracht, is cene prooi der 
vlammen geworden. Het schip kostte 328,600 
gulden. 

— In het volgende jaar moet tc Brussel dc 
dricjaarlijkschc tentoonstelling van voortbrengse
len van schoonc kunsten gehouden worden, maai
er is geen lokaal, en men wil niet, gelijk reeds 
eenige malen is geschied, eene hulploots bou
wen, die veel geld kost. Waarschijnlijk zal dc 
tentoonstelling worden uitgesteld tot 1870, en 
dan zal zij van meer algemeenen aard zijn en 
schilderstukken bevatten in den loop van cene 
eeuw vervaardigd, om den voortgang der Belgi
sche school aan tc toonen. Tegen dien tijd hoopt 
men een paleis voor dc schoonc kunsten gebouwd 

tc hebben, hetwelk behoort tot de openbare wer
ken , die de Engclsche Maatschappij moet uitvoo. 
ren, door welke de uitdieping der Sonne aange. 
nomen is. 

— Te Londen is het prospectus uitgevaardigd 
van cene op te richten maatschappij voor hef 
onderzoek der goudvelden in Zuid-Afrika; daar. 
voor zoekt men een kapitaal van 25,000 pond 
sterling in aandeelen van vijf shilling bijeen tc 
brengen. 

— Het nieuwe gasthuis, hetwelk men bezig | s 

te Londen aan den oever van de Theems op tc 

richten, onderscheidt zich in vorm van allo bc. 
staande gasthuizen. Daily News geeft cene be. 
schrijving van het gebouw, of liever gezegd van 
de reeks gebouwen, welke men ten nutte der 
lijdende menschheid opricht, tegenover het parlc. 
ments-gebouw. Ten einde besmetting te weren 
is het gastguis verdeeld in tien onderdeden 
elk vier verdiepingen hoog, terwijl elke verdie
ping ruimte heeft voor 28 bedden. De verschil-
lende afdeelingen zijn 125 voet van elkander ver. 
wijderd en de gemeenschap wordt onderhouden 
door cene open gaanderij. 

— Te Glasgow is den 8 dezer, door den Prins 
van Wallis, de eerste en door de Prinses dc 
tweede steen gelegd, van het aldaar op te rich
ten universiteitsgebouw. 

— In de groote dokken van Londen werd het 
hijschen en bergen der goederen door menseden-
handen verricht, daar de assurantie-maatschap
pijen weigerden het gebruik toe te staan van 
stoomkranen, voorgevende dat de vuren onder dc 
stoomketels te gevaarlijk waren voor de pakhui
zen. Deze voorzorg is niet onnatuurlijk, indien 
men de waarde der goederen, die soms in dc 
dokken zijn opgestapeld, in aanmerking neemt. 
In de pakhuizen van de St.-Katharine-dokken 
ligt b. v. op dit oogenblik alleen aan rijwe zijde 
voor eene waarde van pd. st. 500.000. Echter 
zijn juist in dit dok dezer dagen stoomwerktuigen 
voor het hijschen van goederen geplaatst. Dc 
assuradeurs hebben dit toegestaan zonder op ee-
nigerlei wijze de premién te verhoogen, omdat 
zij overtuigd zijn, dat bij .deze werktuigen geen 
gevaar voor brand is. Zij worden niet met steen
kolen , maar met gas verwarmd en de ketel staat 
op eene hoogte buiten de pakhuizen. De stoom 
wordt door eene lange pijp geleid naar dc machi
nerie. De kraan heft de goederen 65 voet hoog 
op, en men kan op deze wijze meer dan 500 
kisten thee binnen het uur ophijschen. 

B I N N E N L A N D . 
'S-Gravenhage. Z. M. heeft den kapt. C. W. 

baron van Dedem, eerstaanwezend ingenieur te 
Maastricht, op zijne aanvrage, op pensioen ge
steld, cn het bedrag van dat pensioen bepaald 
op ƒ 1080 's jaars. 

— Naar men verneemt is alhier een comité 
tot stand gekomen, tot bevordering der oprich
ting van cen monument ter eere van Jan Pieters
zoon Koen, te Batavia, aan welker hoofd dc 
heer Reijnst staat, van wien dc uitnoodiging is 
uitgegaan. 

— De gemeenteraad heeft het voorstel van 
burg. cn weth. aangenomen tot verhooging der 
jaarwedde van den gemeente-architect met f 600, 
waardoor deze tot f 3400 klimt. 

— Met het gemeentebestuur van Haarlemmer
meer is door de Rcgcering eene overeenkomst 
gesloten betrekkelijk de overneming, door do ge
meente, van perceelen rijksgrond in twee vierk. 
blokken grond, aan de Kruisvaart en den Vennc-
pertocht, mits, ter tegemoetkoming in de kosten 
van aanleg cn onderhoud, aan dc gemeente cene 
zekere oppervlakte rijksgrond in dc Kruis- cn 
Venneperdorpcn werd afgestaan. Die overeen
komst strekt ter uitvoering van een koninklijk 
besluit, reeds in 1855 genomen, waarbij dc hier 
bedoelde rijksgrond is bestemd geworden tot den 
aanleg van twee dorpen in het drooggemaakte 
Haarlemmermeer, doch hetwelk tot dusver on
uitgevoerd is gebleven op grond van bezwarende 
voorwaarden, die voor de gemeente daaraan ver
bonden waren. 

— Door den Gemeenteraad is dezer dagen 
cene beslissing genomen, die van algemeen 
belang voor alle zoogenaamde onder-aannemers 
kan worden beschouwd. De heeren Devillers 
en C . te dezer stede hadden voor den aanne
mer van een te maken gemcentegebouw eenige 
werken verricht voor dat gebouw en hunne decla
ratie deswege aan dien aannemer gezonden, 
met wien zij in loopende rekening waren. Na 

verloop van eenigen tijd werd hun echter door 
dien aannemer te kennen gegeven, dat de de
claratie niet aan hem, maar aan het gemeente
bestuur had moeten zijn ingediend. Intusschcn 
was de termijn verstreken, binnen welken, vol
gens art. 228 der gemeentewet, dc rekeningen 
aan het gemeentebestuur moesten worden inge
leverd. Niettemin zonden de heeren Devillers 
en C'. hunne rekening aan de stad met opgave 
der redenen waarom dit niet eerder was ge
schied. Na herhaalde beraadslagingen heeft dc 
raad thans, overeenkomstig liet prncadvys van 
Burg. en Weth., besloten, dat van de bepaling 
van art. 228 der Gemeentewet niet mogt worden 
afgeweken; dat die was imperatief en dat dus 
de vordering der heeren Devillers niet meer kan 
worden voldaan. Het gevolg van deze beslissing 
is alzoo, dat de heeren Devillers geene betaling 
van hunne rekening ontvangen, terwijl het ge
nomen besluit eene les kan zijn voor alle onder
aannemers , om zich, alvorens voor den hoofd
aannemer van ccnig staats-, provinciaal- of gc-
gemeente-werk werkzaam tc zijn, nauwkeurig te 
overtuigen wie tot betaling der rekening ver
plicht is. 

— Het Hoofdbestuur van het Anti-Dagbladzegel-
Verbond heeft dezer dagen den Minister van 
Financiën zijne ingenomenheid betuigd met de. 
toezegging van de troonrede, dat in dit zitting
jaar aan het oordeel der vertegenwoordiging zal 
worden onderworpen, een wetsontwerp ter af
schaffing van hel zegelrecht op drukwerken. 

Wij zijn in staat gesteld den inhoud van het 
adres mede te deelen. Het luidt aldus: 

«Eenigen tijd geleden , mochten wij de optreding 
van Uwe Excellentie aan het hoofd van het de
partement van Financiën begroeten, alsahet voor
uitzicht openend , op eene spoedige afschaffing van 
het zegelrecht op de dagbladen. 

»Slcchts weinige maanden zijn er sedert verloo-
pen en reeds heeft de troonrede het bewijs gele
verd, dat wij niet zonder grond vertrouwden van 
Uwe Excellentie een daartoe strekkend voorstel 
aan dc Staten-Generaal te kunnen verwachten. 

«Schroomden wij toen niet, die verwachting in 
een opzettelijk schrijven aan Uwe Excellentie te 
kennen te geven, des tc meer gevoelen wij thans 
de behoefte, om uwer Excellentie den dank en de 
erkentelijkheid over te brengen van ons «verbond" 
voor den ijver en den spoed, waarmede de rege
ling dezer belangrijke aangelegenheid door u werd 
ter hand genomen. Uwe plannen zijn ons in de 
bijzonderheden nog onbekend, en met verlangen 
zien wij uit naar de indiening van het aangekon
digd wetsontwerp. Zooveel echter is ons althans 
gebleken , dat uwe Excellentie zich niet mit halve 
maatregelen tevreden stelt, geen v e r m i n d e 
r i n g voldoende acht, die onder den schijn van 
allen dienstig te zijn, slechts zou komen ten 
voordcclc van enkele weinigen; maar voor zoover 
fiskalc moeielijkheden haar nog in den weg staan, 
dc vrije ontwikkeling der drukpers bevorderlijk 
wilt zijn, door v o l k o m e n opheffing dier moeie
lijkheden. 

«Dat vooral, dwingt ons de betuiging af van 
onze hulde. 

«Moge het Uwer Excellentie gegeven zijn in dit 
zittingjaar der Staten-Generaal, Uw voorstel tot 
wet te zien verheven, en gij dc zelfvoldoening 
smaken van voor altijd Uw naam verbonden tc 
hebben aan cen maatregel, die, hiervan zijn wij 
overtuigd, dengunstigsten invloed zal uitoefenen 
op den staatkundigen zoowel als op den socialen 
vooruitgang van het Nederlandschc volk". 

Amsterdam. Den lOdcu October I. I. had 
dc vergadering der commissie, daartoe door de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst be
noemd, om het voorstel van den lieer J. Gosschalk 
tc onderzoeken, in het lokaal «de Eensgezind
heid" alhier plaats. Op deze bijeenkomst waren 
tegenwoordig dc heeren Leliman, Salm en Hamer, 
leden van het bestuur en verder dc heeren: N . 
S. Calisch, J. Gosschalk, Kuijpcr cn Jb. Olie Jbz. 
voor Amsterdam; 
F. W. van Gendt JGz. voor Arnhem; 
J. F. Metzelaar cn G. J. Morrc voor Delft; 
G. N . Itz voor Dordrecht; 
A. C. Picrson, W. N . Rose en E. Saraber voor 
's-Gravenhage; 
J. G. van Bcusckom voor Groningen ; 
J. E. van den Arend voor Haarlem; 
T. Romein voor Leeuwarden; 
J. W. Schaap voor Leiden; 
W. C. van Goor voor Rotterdam cn 
B. Reinders voor Zwolle. 

Naar men verneemt zal dc commissie eene 
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tweede vergadering houden op Zaterdag den 7 
November e. k. 

Maas t r i ch t . Den 12dcn October had do eer
ste verkoop van militaire gebouwen en vesting-
gronden in 21 perceelen plaats, waarvan vijf 
perceelen onderhands aan dc gemeente Maastricht 
waren afgestaan; van de overblijvende 16 per
ceelen was dc totale opbrengst ƒ 79740. en wer
den de hoogste prijzen besteed voor de kazerne 
«de Hooge Barakken" tc Wijk, met daarbij gele
gen vostinggronden, tot eene gezamentlijke opper
vlakte van ongeveer 3'/ 4 bunders, die door dc 
nabij gelegen fabriek van fijn aardewerk voor 
f 38900. werden gekocht. De gronden om en bij 
de papierfabriek van de Heeren Lhoest Lammens 
& C". met daarop staande artillcrieloods en tc 
zamen groot 2% bunders, brachten f 13400. op, 
maar dc kosten vnn verplichte slechting zijn voor 
deze perceelen aanzienlijk hooger, dan voor dc 
cerstgenoemden Dc meeste perceelen zijn dade
lijk gegund, doch op den verkoop van eenige, cn 
daaronder de terreinen bij de fabriek van Lhoest 
Lammers & C»., werd de goedkeuring voorbe
houden. 

Groningen. In den loop van den zomer is 
to dezer stede cene sociëteit van handwerkslieden 
opgericht, die zich ten doel stelt de bevordering 
van het gezellig verkeer onder werklieden en de 
vermeerdering hunner kennis, door het voeren 
van gesprekken over onderwerpen, die met de 
nijverheid in betrekking staan, het houden van 
populaire voorlezingen in ruimen zin en het be
handelen van vragen, tot welker opname eene 
bus geplaatst is. De wintervergaderingen zijn 
den Oden October geopend, met eene lezing van 
den Heer F. J. von Kolhow over photographie, 
met proeven opgehelderd. 

Nijmegen. De directie der Nijmeegschc Spoor
wegmaatschappij heeft zich tot de Tweede Kamer 
gewend met een adres, waarin zij hare onder
steuning vraagt voor de aangevraagde concessie 
van den spoorweg Arnhem—Nijmegen, of, en 
hieraan zou adressante dc voorkeur geven, te 
willen bevorderen, dat ook deze lijn onder de 
Staatsspoorwegen worde opgenomen. 

Het adres, waarin de geschiedenis van den 
spoorweg, die niet tot stand kwam, in korte trek
ken wordt uiteengezet, gaat vergezeld van dat aan 
den minister van binnenlandsche zaken strekkende 
om bedoelde concessie te vragen. Volgens het 
plan der adressanten zou van staatswege cene 
subsidie van drie millioen moeten worden verleend. 

Door den burgemeester van Ttel en eenige 
heeren aldaar is de aanvrage gedaan om hun, 
zoo de Nijmccgsche spoorwegconcessie wordt toe
gestaan , het aanleggen van een spoorweg van 
Geldermalsen naar Eist te conccdeercn, en zoo 
de Nijmeegschc concessie mocht worden afgewezen, 
concessie te verlcenen voor een spoorweg van 
Gcldci malscn naar Arnhem, met dien verstande, 
dat de Staat zich verbindt tot het maken 
van de noodige overbrugging te Arnhem, zoodra 
dc adressanten den noodigen waarborg zullen 
gegeven hebben voor het maken der aldus ge-
concessionecrdc lijn. 

Nu de lijn Utrecht—Boxtel hare voltooiing na
dert, achten adressanten cene aansluiting van 
Geldermalsen langs Tiel voor die streken niet 
slechts, maar vooral ook voor de naaste verbin
ding tusschen Antwerpen en Vlissingen en Noord-
Duitschland ten hoogste wcnschclijk, cn mecnen 
zij, dat het belang dezer lijn de aanvraag wettigt, 
dat van Regecringswego eene brug to Arnhem worde 
gelegd. Adressanten ondersteunen ook zeer de 
Nijinecgsche aanvrage , die de verwezenlijking van 
hun plan zeer zou bevorderen. 

Wij komen later op deze plannen terug. (Arnh Ct.) 

I N G E Z O N D E N . 

Amsterdam, 12 October 1868. 
Mijnheer de Redacteur. 

In uwe laatste twee weekbladen las ik , natuur
lijk met belangstelling, vertoogen over de maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst, met en 
benevens beschouwingen over een bij haar aan
hangig voorstel. 

Ik stom volkomen met u toe, dat het voor
barig, zelfs onbeleefd zou zijn het rapport der 
commissie, die de leden uit noorden zuid, oost 
en west-Nederland vertegenwoordigt, vooruit to 
loopen, te meer omdat polemiek over hare, nu 
reeds genomen, besluiten wel eens onheilzaam zou 
kunnen terugwerken op den goeden gang der zaak. 
Daarom is mijn wcusch, dat, ter voorkoming van 

alle misverstand, het resultaat van hare bemoei
ingen worde afgewacht, cn een ieder zich ont-
houde van polemiek, totdat de stukken en ad-
viesen officieel bekend zijn gemaakt. 

Ik doe dat verzoek aan u en de eventueel 
schrijf!ustigen cn belangstellenden, in het kunst
orgaan, dat gij zoo waardig leidt te meer omdat 
dc commissietaak niet is afgewerkt. 

Immers er valt nog veel te beraadslagen over 
«dc wijze waarop — dat zijn de middelen waar
door — uitbreiding zou kunnen gegeven worden 
aan de maatschappij bovengenoemd" cn die be
raadslaging zal plaats vinden in eene volgende 
vergadering, die op 7 November e. k. in het
zelfde lokaal en terzelfder ure bepaald is geworden. 

Afgescheiden van deze commissie en het voor
stel in hare handen gesteld, doe ik u , en den 
lezer een anderen wensch hooren, naar mijne 
meening, van niet weinig aanbelang voor de maat
schappij cn haren bloei. 

Zoo als bekend is, kwam er onder de vragen 
dato November 1866 onder n°. 91/1422, den le
den toegezonden, ééne enkele voor, die ik het 
genoegen had in 1866 mijnen medebestuurders ter 
behandeling op dealgemeene bijeenkomst, daags 
na de viering van het 25jarig bestaan der maat
schappij, aan tc bieden, en door hun met alge
meen goedvinden gekozen werd. 

Die vraag is dc 10' en van een inhoud, die 
oneindig meer insluit en veel verder reikt, dan 
die waarover de commissie ad hoe zal hebben te 
handelen. 

Tot mijn spijt, is op die 14" bijeenkomst van 
7 Aug. 1867, geen tijd overig gebleven, om 
daarover au fond te spreken en vervolgens te 
concludeeren; ware dat kunnen geschieden, er zou 
veel moeite overbodig zijn. In deze dagen is 
hare herhaling zeker niet onwelkom en kan de 
vraag zelve niet gewraakt worden. 

Zij luidt: «Is dc weg, dien de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst, sedert hare stich
ting in 1842, cn dus gedurende vijf en twintig 
(nu 26) jaren heeft bewandeld, de ware? 

«Welke wenken behoort zij voor de toekomst 
in acht te nemen? 

«Waarvoor zal zij zich hebben te wachten en 
wat staat haar, tot bestendiging van bloei, tot 
vei hooging van invloed, voortaan te doen? 

't Is waar dat deze vraag op hoogst uitvoerige 
wijze is beantwoord geworden door ons geacht 
medelid den heer W. C. van Goor in de Bouwk. 
Bijdragen , het zestiende deel, eerste stuk, welk 
nommer tevens do feestrede bevat van den heer 
van Westrheene, die almede als cen zeer uitge
werkt cn belangwekkend antwoord is te beschou
wen op eenige der genoemde onderdeden. 

Nu is mijn wensch, dat meerdere beantwoor-
ders zich naast hun stellen en door de bouwkun
dige bijdragen, of op andere gepaste wijze, hun 
gevoelen over de vraag openbaar maken, want 
zoo als ik dc eer had u te zeggen, mijnheer de 
redacteur, bezit zij het recht van eerstge
boorte, omdat zij twee jaren vroeger gedaan 
is en meer decisief bedoeld om een katego-
riscli en afdoend antwoord uit te lokken. En 
juist dat vereischte van elke vraag, mijnheer de 
Redacteur, mis ik in die onderwerpen aan de 
bespreking en het advies van de commissie, be
noemd deor het Bestuur van de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst. Want ik vraag u 
en elk ander in gemoede, of de wijze eener uit
breiding wel degelijk is te preciseeren en ben 
overtuigd dat gij met mij'de meening deelt, dat 
praten hierover wel goed en uitmuntend kan zijn, 
maar dat handelen verre te verkiezen is. 

Om die reden vertrouw ik dan ook, dat de 
vraag met bedaardheid van alle kanten zal wor
den bekeken, en de handelingen die uit hare 
bespreking volgen mochten, met wijs beleid zul
len worden toegepast en de bouwkundige vakken 
tot heil gedijen. 

Gaandewijs de onvolledigheden herstellen is 
toch veel verstandiger en ook beleefder, dan zich 
te laten voortzweepen of vérschalken door eene 
erbarmelijke oppervlakkigheid. Wie met eene 
hals over kop hollende drift en gejaagdheid alles 
wil afbreken, met den bijl van Koning Asmo-
deus 1, het beeld voor menig ex-redacteur van 
wildzangrige blaadjes, zooals wijlen zekere Y en 
Amstelbode, moet zich eerst in twee dingen oe
fenen lo . in de historie der zaak, waarover hij 
spreekt en 2o. in geduld, want door een woordje 
geschiedenis en een greintje patiëntie zijn zeer 
dikwerf vele geopperde bezwaren, tot werkelijke 
voortreffelijkheden cn deugden verheven. 

Gij begrijpt mijnheer de Redacteur, dat ik 
niet ontijdig spreken kan in eene zaak of over 
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een voorstel, voor dezen oogenblik buiten my 
omgaande, en dat ik mij zelfs niet anders dan 
ambtshalve mengen wil in adviesen en speeches, 
over welke eene algemeene vergadering bij meer
derheid van stemmen en zelfs bij verwerping van 
ile adviesen door voorstellers, bestuur en com
missie gegeven, het recht heeft te besluiten. Na 
betuiging, dat ik uw blad met klimmende belang
stelling lees, en u dank voor de trouwe zorgen 
aan de redactie besteed, zal het mij een waar 
genot zijn, te mogen blijven 

VEdDr. en Vriend, 
J . 11. LELIMAN. 

Varia, 
De spoorweg over den berg Washington. 

De spoorweg, die den top van den berg Washing
ton, in New-Hampshire moet bereiken, is sedert 
cenigen tijd in uitvoering. Het punt van ver
trek is 823 ellen boven de zee verheven; de lengte 
van dc lijn zal 3230 ellen bedragen, waarin eene 
helling van 1097 ellen, daar het station boven 
aan den berg 1920 ellen boven de zee is gele
gen. De gemiddelde helling is 242 ellen per 
Ned. mijl, maar op eenigc punten vermeerdert 
die tot 330 ellen, hetgeen alzoo cene helling geeft 
van 33 duim op de el. 

Om het den werklieden mogelijk te maken op 
die hellingen te werken, heeft men hen van schoe
nen, met zeer puntige spijkers, moeten voorzien, 
daar zij anders niet op de voeten kunnen blijven 
staan en niettegenstaande deze voorzorg, kunnen 
zij langs dezen weg slechts 7'/2 Ned. mijl per 
dag afleggen. 

De weg heeft drie spoorbanen, een trein is 
samengesteld uit eene locomotief met tender cn 
een enkelen waggon voor de reizigers. 

De locomotief heeft eene sterkte van 35 paar-
dekrachtcn, met een staanden ketel, die zoodanig 
is, ingericht, dat hij altijd in evenwicht blijft; de 
machine weegt 4 ton en zij drukt de trein vóór 
zich op. 

Bij het. nedergnan wordt de stoomkracht niet 
gebezigd, doch men bedient zich dan van luchtdruk. 

Men heeft eenige proeftochten gemaakt op het 
reeds voltooide gedeelte van dezen weg; do trein 
heeft geregeld, zonder schokken geloopen, doch 
men ondervond dezelfde bevende gewaarwording 
als op de stoombootcn door dc machine wordt 
teweeggebracht. 

De tocht van het benedenstation naar het tweede 
station, dat op 1615 ellen boven de zee is gele
gen , is in 1 uur 20 minuten afgelegd, zijnde 
hieronder begrepen twee malen een oponthoud 
tot het innemen van water. De daling tusschen 
deze beide stations heeft 38 minuten geduurd. 

Tusschen de beide eerste stations is een voor-
loopigc dienst geopend. De waggon voor de rei
zigers kan 50 personen bevatten. 

(Annates du génie civil,} ' 

en. 

i f i 

Aankondigingen. 
Maandag, IB Oct. 

Amsterdam, ten IX ure, aan het raadhuis: het ver
nieuwen vnn 3 bruggen over de Klandsgracht vóór de Looi-
jersdwarsstraot; over dc Houtvracht nnu dc Zwanenburger-
gracht; eu iu den Buitensingel buiten de Wetcringpoort 

Woensdag, 21 Oct. 
Willemsoord, ten 11 ure.doorde Directie der Marine: 

de uitvoering der Werken voor het onderhoud vau de Dok*, 
Sluis- cu andere waterwerken van het Maritime Etablisse
ment te Willemsoord, gedurende het jaar 1860. 

Donderdag, 11 Oct. 
Willemstad, ten 11 ure, in het koffijhuis dc Hoop: 

het verbeteren van gedeelten der wallen van de vesting 
Willemstad, van het Werk bij Numausdorp cu van het 
Kort Prins Frederik tc Ooltgcnsplaat. 

Hage, ten 11 ure, aau het ministerie van binneui, 
zaken: het kepen cu carboniscreu van 80 eikenhouten wis
sels en bjjbchoorendc 400 eikenhouten dwarsliggen. 

Zutphen, ten 11 ure, door provisoren van het Oude 
cu Nieuwe Gasthuis: het danrstcllcn vnu plankctselsen ras
terwerken op het aankomend terrein vnu het krankzinnigen
gesticht. 

Vrijdag, 18 Oct. 
Zwolle, ten 11 ure, aan het provinciaal bestuur: het 

driejarig onderhoud van de gebouwen der arroudissementa-
rcgtbnnk en het huis van arrest te Deventer, ingaande 1 
J;inii;irij 18(10 eu eindigende ultimo December 1871, 

Zwolle, ten 11 ure, aan het provinciaal bestuur: het 
omleraoudcu van den provincialen grindweg van Zwolle naar 
Kmnpcii. gedurende het jaar 1869. 

,y V Maandag, 18 Oct. 
'Maastricht, ten 11 ure, ann het prov. bestuur: de 

•iiyyng van Werken tot verbetering van do rivier dc Maas 
**tu llr^fliW'nteu Linnc en Wcsscm , nabij den Hollander, 
•voor"f^whig der Nederlandsche cn Belgische regeringen, 
'nam* aanle^ftjij: van art 9 van het tractaat van 12 Mei 
1803,' Uyre(fk\lijk de wateraftappingeu van die rivier. 

Dlngsdag, 13 Oct. 
Assen, ten 11 ure, aan het provinciaal bestuur: het 

bouweu van cene steenen Schutsluis tot vervanging van de 
Vccncsluis, in dc Drentschc Hoofdvaart, en het uitvoeren 
van eenigc bijbehoorende werken. 

's Ilage, ten 11 ure, aan het departement van Ma* 
riuc: het Maken cn Stellen van een IJzeren Lichtopstnnd 
met Kopcrcu Lantaarn, benevens het Maken der daarvour 
noodige Fundccringcn aan do Val, bij Zierikzcc. 

Vrijdag , 80 Oct. 
Bomilo, ton 1 ure: in het logement de Schuur: het 

bouwen eeucr Bewaarschool. 
Donderdag, 5 Ifav. 

'• Ilage, ten 11 ure, aan het ministerie vau binneul. 
zaken: het bouwen van cene dubbele brugwiichterswoning 
op het statiou tc 'a Hertogenbosch. 

Donderdag, 25 Nov. 
Utrec-ht, door dc Directie derNcd. Rhyusponrweg-Maat

schappij : het leveren van 66,000 stuks cikcu dwarslig
gers, iu ucgeu perceelen, en eikenhout voor 100 stuks 
wissels, iu tien perceelen. 

Donderdag, 14 Dec. 
'silage, ten 12 ure, aan het ministerie van binneul. 

stuken: het mukcu cn stellen van den Metalen Bovenbouw 
voor de brug over het Hollaudsch Diep. 

Afloop van aanbestedingen. 

Amersfoort, 7 Oct.: Het leveren en plaatsen van schot-
balkcu in dc sluis aan de Grebbe. Minste inschrijver, de 
heer I). .1. Boks alhier, voor ƒ2700. 

's Ilage, 7 Oct: het maken vnn ccn plankier op den 
iioordclijkcn dam ann den hoek van Holland, voor de ver
betering vau den waterweg vun Rotterdam naar zee. Kr 
waren tien billcttcn ingekomen. Minste inschrijver was dc 
heer C. Kuijk tc Breda voor ƒ 11,900. 

Amsterdam, 6 Oct.: het bouwen van een woonhuis bij 
het Amstel-Hotcl, naar het plan van den architect Th. 
Asselcr. Aannemers de HU. Timmer cn Furstncr, voor 
f 14,645. 

'sHagc, 8 Oct.: lo het vervaardigen, leveren en stel
len van den ijzeren bovenbouw eener draaibrug, ten be
hoeve van de overbrugging van het Hollandsch Diep, en 
2o. het ophoogen van den weg om het baniwater, het ma
ken van een overlaat en eenigc ryswerken tegenover bastion 
Dentt-rcn tc 's Hertogenbosch, ten behoeve van den spoor
weg van Utrecht naar Boxtel. Minste inschrijvers; no. 1 
dc Kou. Ncd. grofsmederij te Leiden, voor /28,778; no. 2 
dc heer M . Scnrcurs, te a Hertogenbosch, voor ƒ16,688. 

Leeuwarden, O Oct.: Het opruimen van dc telegraaf
lijn Hecrcnveen— Meppel en het aanleggen eener telegraaf
lijn Hecrcuvcen—Gorredijk—Bectsterzwaag—Dragten—Vccn-
wouden, met het ouderhoud tot 31 December 1869. Laagste 
inschrijver It. R, Dijkstra, tc Jourc, voor ƒ6359. 

's-llage, 11 Oct: lo. het afgraven van rijksgronden in 
het rivierbed der Nieuwe Mcrwede, langa den linkeroever 
aan dc Spicringplaat onder de gemeente Werkendam, be
hoorende tot dc werken der Merwedc cn Killen in de pro
vincie Noord-Brabant. Minste inschrijvers de heeren A. G. 
den Wocstcrt en A. Verschuren, te Batenburg cn Brummen, 
voor ƒ11,527; 2o. het wegruimen van het wrak van het in 
de rivier de Nieuwe Maas hij Fijenoord gezonken rijnschip 
Maria. De minste inschrijver was de heer H. F. W. Rcise, 
tc Kogendijk over Fijenoord nabij Rotterdam, voor ƒ 1800. 
Twee biljetten werden ter zijde gelegd als niet voldoende 
aan dc algemeene voorwaarden. 

Zwolle, 11 Oct: Het vernieuwen der kap op het kerk
gebouw der Doopsgezinde gemeente te Zwolle; ingekomen 8 
tnschrijvingsbijjettcu, als van de heeren 
wed. M. dc Groot en Zn. te Zwolle voor /' 2496 
B. H . Trooster, „ „ „ 2634 
J. H. Stap, „ „ „ 2649 
B. J. van Kust, „ „ „ 2650 
D. J. van Keppcl, „ „ „ 2787 
J. Krocse, „ „ „ 2824 
W. F. Breman, „ „ „ 2880 
L. Krook, „ „ „ 8240 

De specilicke begrooting, die bij het bestek ter inzage was 
gelegd, bedroeg ƒ3000. Het werk is aau dc minste inschrij
vers gegund. 

Advertentiën. 

INGENIEURS & ARCHITECTEN. 
Een JONG MENSCH, onderscheidene jaren als 

Bouwopzichter , bij scholen voor Middelbaar 
cn Lager onderwijs, Bruggen enz. werkzaam, 
zag zich gaarne bij eenig aanzienlijk werk ge
plaatst; ook is hij niet ongenegen Bureauwerk 
te verrichten. 

Brieven franco Lett. N . H. bij den Uitgever 
van »de Opmerker". 

BECKER &, BÜDDIJVOH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, ho ekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT , DE GENIE, DEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE WERKEN. — Voorts 
de gunstig bekende B e o k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s o u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

WESTERHAVEN , Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren Plannen en Begrootingen voor de 
Verwarming en Vent i leer ing van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hen in tc zenden. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PAKIJS 1867. 
ZILVEREN MEDAILLE ARNHEM 1868. 

Zinken Dakbedekkingen , Dakramen , 
Dakroeven , Gestampte, gegotene, getrok-
kene en gedrevene Bouwkundige Voorwer
pen , als: Raamroeden, Goten , Qevel-
ornementen, Kapiteelen, Balustraden, Ba-
lusters, Li js t versieringen, Spitsen, Consoles, 
Vazen , Letters enz. Baden in soorten. Ge
golfd Z i n k voor Verandah's steeds in voor
raad in verschillende nummers. 

B O D E N H W S ft C O M F . 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

D I J C H B H H O F F en Zonen te Biebrlch. 

Deze C B M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften, waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N VAN D E B POT. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen , 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Grafteekenen, enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 x 2 tot 48 x 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1867, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bcvan &Sturze, 
Bonner-Hütte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & O . 

Adres: F O L K E R S ês C°. Rapenburg. Amsterdam. 

M I D D E L B A A R O N D E R W I J S . 

Bij D. A. THIEME, te Arnhem, zijn verschenen: 

SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE, 
ten dienste van het 

M I D D E L B A A R ONDERWIJS 

en tot zelfonderrigt. 

Vrij bewerkt naar K N A P P , WAONKR , Wagner's 

Jahresbericht en anderen, 

DOOR 

D r . O. H . T H I E B O U T Jr . 
Leeraar aan de Hoogere Burgerschool tc Arnhem. 

L E E R B O E K 
D E R 

M I N E R A L O G I E , 
ten gebruike bij het onderwijs in de Delfstofkunde 

aan dc middelbare scholen, 

DOOR 

R. E . D E H A A N , 
Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Nijmegen. 

1' Cursus. Algemeene Mineralogie. 
2' Cursus. Beschrijvende Mineralogie , 

met meer dan 200 Figuren in den tekst vun 
den l " e n cursus. 

Derde jaargang. IT0. 43. 

IjritbijDl (trials iedtrts Ziltrdig bij 
li. A. THIEHE te Arnhem. 

Priji per 3 nullis frase» p.p. ƒ 1.65. 

24 October 186S. 

lei ihiietrl tics tour sts jur(H|. 
Jiwlisliïi luid ƒ -.M perntmirenl 

si ƒ-.45 issr «jel is «s X». 

WEEKBLAD voor AECHITEOTEII, H&EHEURS, FABRIKANTEN, AAMEIERS en 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 J G z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBTJRGH, C. J . VAN DOORN, D. GROTHE, J . H. LELIMAN, E LINSII, S. E. W. ROORDA VAN EÏ8INGA, D. P. VOGEL 

DE KONINKLIJKE ACADEMIE VAN BEELDENDE 
KUNSTEN TE AMSTERDAM. 

Er is sedert cenigen tijd een vraagstuk op 
kunstterrein in Amsterdam aan de orde gesteld , 
dat van het hoogste belang is. 

De academie hierboven genoemd is hare ont
binding nabij. De Regeering des lands heeft 
haar woord gesproken. Zij zal den raad van be
stuur en den leden der academie hun titel ont
nemen en eene inrichting, die reeds 48 volle ja
ren beslaat, opheffen. Zij heeft het plan om voortaan 
dc jonge kunstenaars, naar men zegt, bij particuliere 
meesters, die door het Rijk matig (waarom niet 
ruim?) zullen bezoldigd worden, te doen opleiden. 
Ziedaar wat de eerste stad des Rijks opnieuw 
boven het hoofd hangt. Een kapitaal woord , in
dertijd door minister Thorbecke gesproken, heeft 
in zooverre weerklank bij zijne opvolgers gevon
den , dat de hooge Uegeering hare handen van 
eene koninklijke instelling schijnt af tc trekken 
en gedachtig aan dat thema «kunst is geene re-
geeringszaak" zich in deze ontslaat van de behar
tiging der belangen, die de kunstenaar en zij, die 
goed onderwijs verlangen, haar eerbiedig sedert 
het jaar 1820 hadden opgedragen. 

Waarop zich het besluit der hooge Regcering 
grondt, is niemand bekend. Immers met het droe
vig en verklaarbaar verschijnsel, dat die academie in 
de laatste jaren niet meer zoo bloeide als vroeger, 
waarom zij zelve op hervorming herhaaldelijk had 
aangedrongen, is zich concurrentie in het onder
wijs komen paren, en hebben verschillende inrich
tingen in leemten voorzien, waarin de Academie 
niet voorzien kon, tenzij men haren werkkring 
en statuten geheel wijzigde. Die vervorming is 
door den raad van bestuur, uit'zccr achtingswaar
dige kunstenaars en kunstliefhebbers bestaande, 
aan het Rijk voorgesteld. De uitkomst heeft be
wezen, dat deze voorstellen niet tot uitvoering 
zijn gekomen, en zelfs in afwijking van de ziens
wijzen en adviezen der competente commissie, voor 
eenige jaren door de hooge Regeering zelve benoemd, 
zijn ter zijde gelegd. De gemeenteraad van Am
sterdam stelde zooveel belang in het behoud der ko
ninklijke stichting, dat hij / 5000 jaarlijksche toelage 
uitde gemeentekas aanbood. Ook dit aanbod schijnt 
niet te zijn aangenomen. Voorwaar treurig voor 
Nederland en het onderwijs in de schoone kun
sten met allen, die daarbij betrokken zijn. 
Treurig zal het besluit der opheffing zijn voor de 
volksbeschaving; en ofschoon wij het minder verkies
lijk achten dat eene Rijks Academie tevens als 
tcckenschool voor den ambachtsjongen cn den 
industrieelen knaap moet dienen , was het onder
wijs, voor f5 gedurende dengeheelcn winter aan 
hen gegeven, den ouders en hun zelvcu voordec-
lig en welkom, en vond de jongeling, die een 
hoogeren werkkring in de kunst beoogde , aan de 
academie zeer veel goeds. 

Ik zeg welkom en zeer veel goeds, omdat eene 
academie uit den aard zelf over ruime hulp

middelen kan beschikken. Welke particuliere 
inrichting is met haar gezag bekleed? Welke 
bezit eene zoo schoone collectie pleisterbeelden 
en modellen als zij? En juist in dat bezit en met 
die hulpmiddelen bedeeld, verdient eene staats 
en tegelijk gemeente-instelling, als die in deze 
stad een beter lot. 

Daarom wenschen wij vurig haar voortdurend 
bestaan, tegelijk met hare hervorming. 

Het valt niet te ontkennen, dat zij die behoeft, 
cn nog voeden wij de hoop, dat het onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, die op zoo 
menige plaats van zijne warme en wel geplaatste 
belanstelling in het onderwijs en dc kunsten het 
meest sprekend bewijs gaf, zal mogen behagen 
en gelukken juist door het wegruimen van hin
derpalen en het opsporen en verbeteren van in
geslopen onvolledigheden, de academie voor 
beeldendo kunsten te Amsterdam voor ondergang 
te behoeden. 

Wij zijn verzekerd, dat een man als minister Fock 
dc stemmen van hen niet zal minachten, die buiten 
die academie of tot haar in betrekking staan. 

Is eene academie van beeldende kunsten noo
dig? vroeg haar directeur in de gravuurkunst, 
onze verdienstelijken Kaiser, en hij antwoordde 
toestemmend in zijne brochure, verschenen in Augus
tus 1. 1. bij de erven Tijl te Zwolle. In de «ge
dachten over cene academie van beeldende kun
sten" dezer dagen verkrijgbaar gesteld bij den 
boek- en kunsthandelaar C. M. van Gogh, alhier, 
eindigt de schrijver met een woord, dat wij 
volkomen deelen en met hem eens zijn. Hij drukt 
daar den wensch uit, dat van onze academie zal 
kunnen gezegd worden, «dat zij meer en beter 
is gaan bloeien van het oogenblik af, dat men 
hel meest voor haar bestaan vreesde." 

Het ligt evenmin in ons plan beide brochuren 
wcêr tc geven als den inhoud te beoordeelen. 

Zij zijn met liefde voor de zaak geschreven, 
en zoodanig doel verdient geene tegenspraak, noch 
miskenning. 

Niettemin deelen wij menige daarin vervatte 
stelling niet. De heer Kaiser beschouwde als een 
axioma, wat de heer Thorbecke niet als een 
axioma erkent, en in navolging van hem ook 
de minister Fock niet als zoodanig schijnt aan 
tc nemen, want juist door het verschil in mee
ning over het nl of niet beschermen en onder
houden vnn eene academie van beeldende kunsten 
door den Staat, is het besluit der ophefllng ont
staan. In plaats nu het beteekenend woord «kunst 
is geene regeeringszaak" te refutceren, neemt de 
heer Kaiser het tegendeel als eene bewezene stel
ling aan, cn trachten beide brochures door tal 
van citaten en door herinnering der geschiedenis 
van academiën uit het buitenland, die eeuwen oud 
en dus niet meer dan in het afgetrokkene van 
toepassing kunnen zijn op onzen tijd, tot de on-
omstootelijke waarheid ol'tot het axioma te komen, 
dat eene koninklijke academie van beeldende kun
sten te Amsterdam zeer bepaald noodig is. 

Laat ons niet komen tot een twistgeschrijf over 
de uitcenloopende meeningen in deze hoogst in
gewikkelde kunstzaak, en veel minder wijzen op 
gunstige citaten van vreemdelingen, want er zou
den beiderzijds, door partij en tegenpartij . feiten en 
tegenspreuken kunnen worden aangevoerd, die 
de academie en het kunstonderwijs in een maal
stroom zouden brengen, maar laten wij met de 
bescheidenheid cn den openhartigen ernst, die het 
onderwerp vordert, liever een paar vragen doen. 
Uit die vragen cn het korte antwoord op elk ge
geven, zijn dan de conclusion te trekken, die zoo-
velen wenschen, en die, wij mcenen ons hiervan 
verzekerd te mogen houden, bij de hooge autori
teiten een welwillend gehoor zullen vinden. 

Wat behoort eene Rijks-academie voor kunst te 
zijn? Wij antwoorden: eene inrichting ter eerc cn 
tot voordeel van het land, dat ze heeft gesticht; eene 
inrichting geschikt tot opleiding van kunstenaars, 
maar niet voor werklieden en evenmin voor den 
nyveren handwerkstnnd. Deze bchooren op de 
gemeente- of andere teekenscholen te huis, en 
zullen daar ruime gelegenheid vinden zich te 
vormen. 

Tot eere en voordeel van het land, hebben wij 
gezegd, en daarin ligt veel opgesloten. 

Immers de Staatskas offert met goedvinden der 
hooge Regeering en landsvertegenwoordigers schat
ten gouds aan de academie te Breda, aan de hooge-
scholen te Leiden, Utrecht cn Groningen, aan de 
polytechnische school te Delft en vele andere. 
Hier worden de officieren voor het leger, daar de 
beambten voor het rijk gevormd, en ginds is er 
gelegenheid tot onderwijs en beschaving tegen 
behoorlijke vergoeding. Door de geoefendheid 
van den officier wordt de soldaat, door de ken
nis van de academie of hoogere schoolgangers, 
de minder geplaatste geoefend, geleid en aange
moedigd. Het hoogere onderwijs oefent hier zijn 
heil/amen invloed uit op het lagere. En zoo be
hoort ook de verhouding eener koninklijke aca
demie van beeldende kunsten tot eene gemeente-
teekcnschool te zijn. De invloed eener enkele 
academie in het Rijk moet zich levendig doen 
gevoelen en terugwerken op de lagere kunstscho
len voor dc ambachten en dc nijverheid. 

Wij zouden er ons in verheugen beiden door 
den Slaat gesubsidieerd te zien, maar dat zal 
wel zoo spoedig niet gebeuren. De stichting van 
nijverheids- en ambachtsscholen door het Rijk zal 
wel tot de vrome wenschen blijven behooren. 
Pruisen bewees reeds in 1851 van een tegen-
overgcstel d gevoelen te zijn, en geeft nog belang
rijke toelagen voor dc »Gewerbeschulen". 

Nu is verbrokkeling van kracht in een klein 
land als het onze betreurenswaard, en daarom 
zou èéne enkele goed ingerichte academie of schooi 
voor de beeldende kunsten, geschoeid b. v. op 
die in Frankrijk bestaande, meer nut stichten, 
dan dat iedere stad de hare heeft, al is het ook 
onder een anderen titel. 

In deu Haag en Rotterdam zijn academiën van 

te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C°. te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 
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technische wetenschappen, die te gelijk voor de 
beeldendo kunsten zijn ingericht, en Amsterdam 
zal op het eind van dit jaar geeno academie be
zitten , maar eene gemeente avondteckenschool 
in de Westerstraat met 1 50 leerlingen, verreweg 
dc meesten toekomstige werklieden of nijveren. 

Het Rijk draagt zorg voor dc vorming van offi
cieren, advocaten, theologen cn medici, cn het 
zou met lecde oogen kunnen aanzien, dat de 
stand van den kunstenaar aan andere als hare 
zorgen werd toevertrouwd? Neen, mij dunkt bij 
ernstige overweging zal dc landsvertegcnwoordi-
ging zoo iets niet goedkeuren, cn eerder advi
seren tot wijziging dan opheging dor koninklijke 
academie van beeldende kunsten te Amsterdam. 

En Z. M. do Koning zal niet willen, dat cenc 
inrichting teniet gaat, die door Willem I gesticht, 
Nederland nooit tot oneer heeft verstrekt. Maar 
loopen wij den gang der zaak niet te vlug vooruit. 

Hoort men niet van allerlei plannen, zelfs van 
een ontwerp van een nieuw gebouw, door don 
heer Kaiser bij het Rijk ingediend en later op 
verzoek van de Hooge Regcering door een bouw
meester omgewerkt? 

Hoe het zij, de toestand der academie is ha
chelijk. Zij gaat hare opheffing tc gemoet, maar 
hopen wij niet anders, dan om herboren cn met 
nieuwe krachten verrijkt, dc toekomst tegen to 
treden. 

En Zijne Excellentie dc Minister van Binnen
landsche Zaken zal eene schoone daad doen, als 
hij Nederland eene academie schenkt, die Neder
land tot eer en voordeel kan strekken. Mijne 
innige overtuiging is, dat cenc oflieicclc kunst
school vooral hoogst wcnschelijk is tegenover dc 
particuliere inrichtingen en recht heeft zich te doen 
gelden tegenover elk misbruik, dat bet onderwijs 
in de schoone kunsten zou kunnen benadeelcn cn 
te grondo helpen. 

Eene Staatsinstelling heeft bij leek cn deskun
dige vertrouwen. Winstbejag komt hier niet in 
't spel cn dat reeds waarborgt eene betere en hoo
gere vlucht van het onderwijs, cn cenc meer 
volmaakte vorming van den kunstenaar. Dc 
tweede vraag, die bij ons opkwam, is deze: 

Is eene rijks academie van beeldende kunsten 
wenschelijk en waar behoort zij gevestigd tc zijn l 
Hierop antwoorden wij: wenschelijk niet alleen, 
maar hoog noodzakelijk om redenen van billijk
heid tegenover do vakken van wetenschap cn 
kunst, die de hooge Regcering beschermt. Zij is 
gewenscht, voornamelijk, omdat de kunstzaken bet 
volk aangaan, cn het volk aan zijne vertegenwoor
digers ter Landzalc zijne belangen toevertrouwt. 
Ik versta onder het volk, Jan cn alleman, ieder 
landgenoot, onverschillig of bij stemgerechtigd is, 
patent of lasten betaalt of dat hij hoog of min
der hoog geplaatst is. In dat volk leeft het be
sef voor het schoone en de neiging, om zich bij 
kunstonderwijs te laten leiden en voorlichten, 
eene taak, die 'tbcst is toevertrouwd aan eene puike 
Academie. Een woord, eene incening, een mis
greep kan dat volk en zijn kunstgevoel ontstem
men. Daarom is voorzichtigheid cn zijn verstan
dige leidslieden noodig. Onze academie bezit 
ze. Bij gemis aan een officieel en hooger kunst
onderwijs, zal de meer gegoede jonge kunstbc-
oefenaar het land verlaten, zooals dat, helaas! maar 
al te dikwerf gebeurt. 

Hij zal in den vreemde met volle teugen vin
don wat hij hier te vergeefs zoekt, en ofschoon 
de stelling als zou de kunst geen vaderland heb
ben , weersproken wordt door de kunst onzer 
voorvaderen uit dc l ü J ï cn 17 J ' eeuw, zal hij 
met buitcnlandsche kuiistprincipcn in ons land 
terugkeeren on ongetwijfeld aan de tradition, dio 
bij het volk over onze vaderlandsche kunst zijn 
blijven bestaan, niet getrouw kunnen blijven. 
Bij den bouwkunstenaar zal dit vooral merkbaar 
zijn , of zal het dit worden, omdat roods ecu 
bouwmeester vreemdeling met hot onderwijs teDclft 
is belast. 

Dit onderwijs raakt niet liet hoogere, bot acs-
tctiscbe, want daarvan is in bet leerplan geen 
sprake. Genoeg, onze mcening is gunstig vtor 
liet bestaan cener hoogere Rijks-school voor schoone 
kunsten, cn waar ccn Rijk cenc academie van 
wetenschappen onderhoudt, daar kun het dc kun
sten niet achterstellen , want kunsten cn weten
schappen zijn onafscheidbaar. Of nu cenc Acade
mie van schoone of beeldende kunsten een in
vloed mag worden toegekend, als men dc vrien
delijkheid hoeft voor haar tc verlangen, betwijfelen 
wij. Tegenover haren Raad van bestuur, be
trekkelijk klein in porsonental voor elk kunstvak, 
staan voor ieder der kunstvakkon do particuliere 

beoefenaars en onderwijzers. Eene academie 
moet geen gezag uitoefenen op dc beoefenaars; 
zij kan hot onderwijs cn don leerling leiden; zij 
kan officicclen raad geven, die, geholpen door hare 
middelen cn invloed, van groot cn algemeen nut 
zal zijn. Er bestaat cenc wet op het lager onder
wijs. Welnu! wat belet cenc andere vrijgevige 
wet tc organiseeren op het hoogore in weten
schappen cn schoone kunsten ? 

Dat wil niet zeggen, dat door zoodanige-wet 
hot vrije onderwijs buiten dc academiën om ge
geven, mag worden beperkt, want dan zou de 
wet de schoone kunst ann banden leggen, cn 
banden zijn doodsteken in het Rijk der beeldende 
kunsten. Vrijheid, algehcele vrijheid , moet hier 
staan tegenover warme rijksbclangstclling Dat 
is overal in de beschaafde wereld aangenomen. 
Ons is in Europa gecne stad bekend, die hare 
hoogere kunstschool heeft opgeheven. Wel zijn 
er vele steden tc noemen, die hunne academiën 
naar do eischen des tijds hebben ingericht, ge
tuige o. a. dc scholen voor kunsten tc Parijs cn 
Weenen , onlangs hervormd, uitgebreid, ontho
ven van elk monopolie cn gesteld naast dc vrije 
kunstschool van particulieren In België wordt 
getornd aan dc academiën van Brussel, van Ant
werpen , van Gend, en waarom ? omdat de be
sturen van die instellingen tc ver zijn gegaan , 
cn denkon dat zij alleen bet recht hebben van 
onderwijs cn invloed op dc kunst. Vandaar, dat 
do mcening: «geen goed onderwijs builen de aca
demiën", een onzinnig beweren mag hceten. 

Dat academiën in dc voornaamste steden des 
Rijks behooren gevestigd to zijn, is dunkt ons 
noodcloos om te beantwoorden. In kleine steden 
wordt liet onderwijs in de kunst begraven. Er 
zijn daar gecne hulpmiddelen voor hot aanschou
welijk onderwijs, cn dat is liet beste. Do voordce
len van dc groote practijk zijn voornamelijk voor 
de groote steden weggelegd. Daar is vertier, 
daar komen vreemdelingen, daar wonen vele be
oefenaars van ccn cn hetzelfde kunstvak, daar 
vormen zij zich tc midden der groote samenle
ving, onderling; daar is meteen woord loven en 
licht. Aan Amsterdam zijne itijks-akadomic voor 
beeldende kunsten to ontzeggen, zou minstens 
ccn gelijken indruk to woog brengen , als dat dc 
Landsvortogenwoordiging besloot, dc spoor- en 
waterwerken, ton algcniecnon nutte ondernomen , 
te staken, cn deze levensquaestic voor Nederland 
cn zijne bezittingen ter verdere exploitatie over 
tc laten aan ben, die er lust, maar geene midde
len voor hadden. Onze landsvertegenwoordiging 
is tot zoo iets niet in staat, en onze ministers 
evenmin. En juist daarom is mij dc opheffing 
der Acadomie tc Amsterdam als ccne ongcloofc-
lijkc zaak toegeschenen, tenzij onmiddellijk nu die 
opheffing eene nieuwe hoogere kunstschool door het 
Rijk wordt gesticht, die Nederland tot eer en 
voordeel zal strekken, gelijk dit mot menige in
lichting — op onbekrompen schaal ingericht, 
reeds nu bet geval is. Kogen deze losse gedach
ten iets bijdragen tot wering of verhocding van 
oone kunstramp. 

J. II. LELIMAN. 

HET BEDEKKEN VAN IJZER MET EENIG 
ANDER METAAL. 

Als gietijzer mot andere metalen langs don 
natten weg bekleed wordt, bedient men zich van 
ccn bad, bestaande uit ccn mctaalzout, dat if 
zuur if alkalisch gemaakt is. in het laatste ge
val onder toevoeging van organische stollen, die 
het vrijwordon van liet inclaal-oxyde, dour dc 
toegevoegde alkalie verhinderen. Dc zure baden 
geven bij dc meeste metalen echter onbevredigende 
resultaten; een ncdcrslng van koper op gietijzer 
schijnt vooral geringe ndhacsic, maar wol groote 
neiging tot oxydatie te bezitten ; ook bij dc aan
wending van een alkalisch bad komt bot op dc ver
houding vnn do benoodigde ingrediënten bijzonder 
aan. In hot algemeen schijnen twee aequivalcn-
ten kali- of natronzout, ccn noodwendig ver
eischtc te zijn voor ccne goede verkopering, en 
ook dc verhouding van dc alkali tot het metaal-
zout moet in aanmerking genomen worden. Men 
verkreeg goede uitkomsten niet eene oplossing 
van 40 gram gekristaliseerd kopervitriool in 100 
gram water, waaraan ccne oplossing van 50 
gram neutrale wijnzure kali in 050 gram natron
loog (van 1.1 2 specifiek gewicht) toegevoegd was. 
Gietijzer, in verbinding met zink iu deze koper-
op'.ossing gebracht, bekwam zeer spoedig ccne 
zoef goede koperlaag, terwijl bij vermindering 

vnn de alkali en het wijnzuur, een amorpho, licht 
tc verwijderen ncdcrslng ontstond. 

Voor het verkrijgen van eene goede verkope
ring is hot een eerste vcicischte, dat alle roest 
cn vetdcelcn van het gietijzer volkomen verwij. 
derd worden, cn cenc eenvoudige behandeling 
met zuren is daartoe niet voldoende; men zal 
veeltijds zijn toevlucht moeten nemen tot een na
tronloog, cn het ijzer daarna met amarilpapicr 
moeten afschuren. 

Zoudra door veelvuldig gebruik het koperge-
balto der baden merkelijk vermindert, moet men 
daaraan to gemoet komen door toevoeging van 
cenc behoorlijke hoeveelheid zwavelzuur, kopcr-
oxyde en natronloog. Bij het vernieuwen der 
baden, cn het verwijderen van liet zink, gaat 
Weil te Parijs niet dadelijk tot de toevoeging van 
zwavelzuur koperoxydo over, maar neemt hij zijne 
toevlucht tot zwavel natrium, waardoor zij armer 
aan zink, en rijker aan natron worden; Weil's 
methode geeft echter eene slechte verkopcring 
bij eene groote geneigdheid om koperoxydulc af 
to scheiden. Liccke in Hanover heeft proeven 
genomen om het wijnzuur door glycerine te vervan
gen , maar dc uitkomsten waren niet bevredigend. 

Hot beklocdon van gietijzer met tin langs den 
natten weg, vereischt eveneens bijzondere zorg, 
gepaard aan eenige vaardigheid, en daarbij geldt 
ook du regel, dat het tin op eene mctaliekc .op
pervlakte moet aangebracht worden. Bij gegoten 
ijzeren voorwerpen, die niet ontdaan zijn van dc 
onreinheden van den vorm, gelukt het vertinnen 
zeer slecht, cn dit heeft eveneens plaats als het 
gietijzer een groot koolstofgehalte heeft; men 
verkrijgt echter een fraai resultaat, als men de 
voorwerpen vooraf met de vijl bewerkt; om de 
bewolking goed tc doen gelukken, moet het voor
werp in tegenwoordigheid van zink in het bad 
gebracht worden. Dc baden zelf moeten een 
bepaalde graad van verdunning bezitten, en geen 
vrij zuur bevatten. Bij het gebruik van 1 doel 
tinchlooruur en 8 doelen water, zonder bijvoe
ging van zuur, verkrijgt men slechte uitkomsten, 
maar zeer goede met een mengsel van 1.5 deel 
tinchlooruur, 20 deden water, 2declcn wijnzure kali 
cn 2 deelcn koolzure natron, vooral als do oppervlak
ken van betgegoten ijzeren voorwerp voorafin hooge 
mate gezuiverd zijn. Daar het verkoperen voel 
gemakkelijker dan hét vertinnen plaats grijpt, heeft 
Liecke de voorwerpen, die vertind moesten wor
den, met groot voordcel vooraf met cenc koper-
laag overdekt; men wint daardoor tijd cn moeite 
uit en bekomt betere resultaten. 

Bij het vertinnen langs den natten weg is 
hot eene eigenaardigheid, dat de fraaie witte, 
glanzende eigenschap meer op den achtergrond 
treedt, als men het op het bloote gietijzer aan
wendt. Wenscht men alzoo eone glanzende op
pervlakte te verkrijgen, zoo moot men zijne toe
vlucht tot dc vuur-vertinning nemen, ofwel, 
eene laag gesmolten tin op het gietijzer aanbren
gen. Ofschoon men dit bij smeedijzer zeer goed 
kan toepassen, schijnt het gietijzer daar minder 
geschikt voor, te oordcelen naar verschillende 
proeven, door Licckc genomen, die tot gecne 
bevredigende uitkomsten geleid hebben. Het tin 
was zeer moeilijk op het ijzer aan te brengen, 
ja vele plaatsen weigerden zelfs geheel en al de 
opneming, ook dan, als het ijzer goed gezuiverd 
was, cn die declen, welke op het bloote oog als 
goed geslaagd werden aangezien, bleken onder 
ccn vergrootglas alles behalve homogeen tczijn. 
Op grond dozer proeven komt Liecke tot de er
varing dat hot afvijlen dor voorwerpen noodza
kelijk is; wil men echter voorwerpen vertinnen, 
waarbij bet afvijlen ondoenlijk of te tijdroovend 
is, zoo ga men ze eerst verkoperen en daarna 
mot tin overdekken. 

Dc te vertinnen oppervlakken worden, vóór 
men ze in het vloeibare tin doopt, met ccne 
neutrale oplossing van chloorzink bevochtigd; 
hierbij valt op tc merken dat, zoo men het 
chloorzink in eenig zuur oplost, de werking door 
do aanwezigheid van vrij zuur vertraagd wordt. 
Volgens gedane proefneming is gebleken, dat hot 
verhitten van het gietijzer, dat vortind moet wor
den, op de werking gcon grooten invloed uitoe
fent , maar dat daarentegen de hitte van de tin-
massa wel in aanmerking mag genomen worden. 

Groningen. J. J. H. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Op don spoorweg van de Hudson-streek heeft 
men met goed gevolg ijswagons gebezigd tot over

brenging van versch vleesch. Do wanden dier 
waggons zijn verdeeld in drie afdeelingen: de bui
tenste bevat watten, wol of een anderen slechten 
warmtegeleider; dc middelste lucht, en de bin
nenste ijs. Het vleesch blijft op die wijze, ge
heel en al door ijs omgeven, langen tijd frisch 
cn kan duizende mijlen ver, van de prairiën 
van het verre westen tot aan New-York, zon
der te bederven, getransporteerd worden. 

— In New-York bestaat eene fabriek van 
papieren halsboorden, die aan 450 personen ar
beid verschaft cn werkt met ccn kapitaal van 
600,000 dollars. Er worden 350 verschillende 
soorten van boorden vervaardigd, cn binnen 24 
uren kunnen 5 millioen stuks afgeleverd worden. 

— Tc Londen werd dezer dagen eene proef 
genomen met het zoogenaamde Dorsotts patent, 
hetwelk eenvoudig ton dool heeft dc steenkolen 
door eene oneindig goedkoopere vloeibare brand
stof te vervangen, tot het voortbrengen van stoom. 
Behalve het voordeel van den goeilkooperen prijs, 
heeft zij nog dit, dat deze brandstof voel minder 
ruimte inneemt. Bij deze proefneming werd dit 
stelsel voor het eerst op cone boot toegepast, cn 
de ingenieurs, die daarbij tegenwoordig waren, 
verklaren eenstemmig, dat het middel is gevon
den om de steenkool op behoorlijke wijze te ver
vangen. Er werden por uur gebruikt vijf-en-dertig 
gallons olie (het schip meette 500 ton en had 
machines van 90 paardekracht), die 1 d. per 
gallon kost. De onkosten bedragen dus per uur 
2 sh. 11 d. , tegen 7 sh. 8 d. kosten aan kolen. 
Er is slechts een vierde van de ruimte noodig, 
dio voor kolen wordt vereischt, en dc arbeid is 
oneindig minder. Bovendien maakt dit stoom
schip thans een knoop meer per uur, dan vroeger 
het geval was, toen er kolen werden gestookt. 

— Nabij en in de stad Essen (Wcstfalen), heeft 
men sedert eenigen tijd verzakkingen in den grond 
cn aardsplcten waargenomen, die niet onbelang
rijke schade aan woonhuizen, wogen, gasleidin
gen cnz. hebben veroorzaakt. Daar deze verschijn
selen worden toegeschreven aan de mijnwerken, 
zijn maatregelen genomen om daarin te voorzien. 
Voorloopig zijn hier en daar ccnigc werkzaam
heden gestaakt. Er zijn iiiijn-ingcnicurs naar 
België, Frankrijk cn Engeland gezonden, om in 
ilic landen na tc sporen, welke middelen men 
aldaar togen dergelijke verzakkingen in het werk 
stelt. 

— Het Zwitsersche gouvernement heeft zich dezer 
dagen bezig gehouden met de oprichting van het 
internationale telegraaf-burcau, die, door de te 
Weenen gehouden tclcgraaf-conferentie, aan Zwit
serland is opgedragen. Die inrichting zal cenc 
jaarlijkschc uitgave van omstreeks 35,000 francs 
vercischen; Zwitserland zal daartoe 900 francs 
bijdragen." 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Z. M. heeft II. Ecltjcs eervol 
ontslagen als sluismccster bij het kanaal van 
Zuid-Bcvcland cn benoemd tot rijkshavenmecster 
bij het Zcdcrikkanaal; 

— Het Staatstlad n°. 138 bevat het kon. be
sluit van 7 October j l . , tot wijziging der artike
len 10, 20, 36 cn 37 van het kon. besluit van 
4 April 1860 (Staatsblad n°. 15), houdende rege
ling van het toezicht op de spoorwegdiensten. 

— Door den minister van binnenlandsche zaken 
is bij beschikking van 13 October j l . , aan J. van 
Ouworkerk te 's-IIertogcnboscb, tot wederopzeg
ging, vergunning verleend voor cenc stoomsleep-
dienst op de waterwegen in Limburg, voor zoo 
ver daarop sleepdiensten kunnen worden toege
laten. 

— Bij besluit van 3 September 1868, n". 8, 
hoeft Z. M . , beschikkende op het verzoekschrift 
van R. Hunse te Assen , mededirektcur der naam
looze vennootschap dc Asser Ijzergieterij, geves
tigd te Assen, HD. bewilliging verleend op dc 
akte, houdende wijziging in do statuten dezer 
naamloozo vennootschap. 

— Vijf civiel-ingcneurs hebben zich aangemeld 
om deel te nemen aan het examen voor de plaat
sing als surnumerair bij 's Rijks wnterstuat. 

— Bij de tweede kamer is ingekomen ccn 
wetsontwerp tot afschaffing van het zegelrecht 
op drukwerken cn advertentien in nieuwspapie
ren ; vei hooging dor belasting op den verkoop in 
het klein van tabak, thee en sterkou drank, cu 
verhooging der invoerrechten op do thee. 

Nog is ingekomen cenc missive vnn den mi

nister van oorlog ten geleide van inlichtingen op 
liet adres van den hoor Stieltjes, wegens vesting
werken te Nijmegen cnz. — Dit stuk is in han
den gesteld van ccne ^commissie, bestaande uit 
de heeren dc Roo, Storm , Taets van Amerongen, 
van Wasscnacr Catvvijck cn Heydenrijck. 

— Volgens mcdedecling van B. cn W. aan den 
gemeenteraad zal in 1869 nlhier eeno tentoonstel
ling van voortbrengselen van kunst worden ge
houden. 

Groningen. Men verzekert dat aan mevr. 
de wed. W., wier echtgenoot onlangs bij het te 
Breukelcn voorgevallen spoorwegongeluk het le
ven verloor, door de directie van de Rijnspoor
weg-maatschappij ccne schadevergoeding van 
ƒ40,000. is uitbetaald. 

Haar lem. In dc Baarlemschc Courant van 
15 dezer leest men de volgende curicuse adver
tentie: 

»H. R. Atsma, te Oostcrbeck, provincie Gel
derland, Koningrijk Nederland, heeft eene 

Beweegkracht uitgevonden, 
die den stoom cn het buskruid duizende malen 
overtreft. Zij is onmisbaar voor elk land, dat 
veiligheid en welvaart op prijs stelt; vormt het 
maximum derkrachts-ontwikkoling, waardoor le
gers cn vloten (oorlogen) doelloos worden; belooft 
cenc groote uitbreiding aan de beweegkrachten, 
enorme winsten aan nijverheid en maatschappijen, 
die zich met dc exploitatie belasten. 

De uitvinder wenscht zich voor elk land te ver
staan met cenc verceniging, om aan de exploitatie 
gevolg te geven. Nadere inlichtingen te bekomen 
op franco aanvrage aan bovenvermeld adres. 

— Wij vestigen de aandacht van H.H. ingenieurs 
cn architecten op ccne, in dit nomnier voorko
mende, advertentie van C. Scheidt te M. Gladbacb, 
die zich voor het schilderen van plafonds cn 
wanden in publieke cn particuliere gebouwen 
aanbeveelt. Behalve dc stations te Venlo en 
Utrecht zijn ook vele schilderwerken in particu
liere gebouwen te Arnhem cn Utrecht door den 
heer Scheidt ten uitvoer gelegd en behalve dc 
heeren van den Berg cn van Diesen , eerst aan-
wezende ingenieurs der Staatsspoorwegen te Ti l 
burg en Utrecht, zullen ook de architecten van 
Gcndt te Arnhem desgevraagd bereid bevonden 
worden dc noodige inlichtingen te verleenen. 

Onder dc hier te lande uitgevoerde werken 
zijn eenige in lijm- en anderen in olieverf uitge
voerd. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 

BOUWKUNST. 

AFIIEEI.INQ 'S-GRAVENHAGE. 

Op den 15 October 1868 had de opening der 
reeks vergaderingen van onze afdeeling voor 
1868—1869 plaats; na dc lezing cn goedkeuring 
der notulen van de vorige werd door de commis
sie van afgevaardigden ter algemcene vergade
ring vnn dc maatschappij tot Bev. der Bouwk., 
te Amsterdam gehouden, een uitvoorig verslag 
uitgebracht van het verhandelde aldaar. Dc le
zing daarvan bewoog de vergadering den heer 
Saraber dank te zeggen voor de wijze, waarop 
hij in genoemde vergadering voor dc belangen 
van onze afdeeling gesproken had. 

Hierop volgde ccn voorstel van het bestuur 
ter uitschrijving van ccne prijsvraag uitsluitend 
voer dc leden der afdeeling, bestaande in hot 
ontwerpen van een licbtkozijn mot stolpramen 
cn orneering voor don gevel van een Hoerenhuis. 
Voor hot bost gekeurde ontwerp wordt uitgeloofd 
ccn getuigschrift cn ceuc premie van f 25. 

Dit voorstel werd na eene levendige discussie 
tusschen verschillende leden, over het gehalte 
der prijsvraag en premie door de vergadering 
aangenomen. 

Hot lid Saraber hield daarna eene voordracht 
over de vuurproef van bouwstoffen. Spreker be
schouwde achtereenvolgens de wederstand van 
ijzer, hout, steen cu pleisterwerk tegen brand, 
met aanhaling van verschillende voorbeelden, en 
komt tot liet besluit, dat ijzerconstructie voor 
brandvrije gebouwen niet aan te bevolen is, cn 
niet te veel dient toegepast; dat echter eene 
kundige combinatie vnn steenen muren, gewelven, 
zware houten bintwerkon cn vooral eene goede 
plafonncering, als zijnde de pleister een slechte 
warmtegeleider, bij brandgevaar vele onheilen 
voorkomen kan. 

AFDEELING ROTTERDAM. 

Vergadering van 16 October, 

Dc notulen der vorige vergadering werden on
veranderd goedgekeurd. Verschillende oude ge
bouwen , welke uit het oogpunt van kunst waar
dig geoordeeld werden in teekening te worden 
gebracht, werden opgenoemd. De voorzitter stelde 
voor het bestuur der afdeeling tc machtigen uit 
die opgaven ccne keuze te doen en daaromtrent 
later verslag uit te brengen; dienovereenkomstig 
werd besloten. 

Door den heer W. C. van Goor werd, naar 
aanleiding van een geschrift van den civiel-Ingc-
nieur Julie Borie, eene zeer gedetailleerde be
schrijving geleverd en met teekeningen toegelicht 
van de Aérodómes, zijnde een nieuw soort van 
woonhuizen met 10 en 11 verdiepingen, met terug
springende gevels en terrassen op verschillende 
hoogten, aan te leggen in dc drukste gedeelten 
van groote steden. Spreker geoft als slotsom zijner 
overwegingen omtrent genoemde Aérodómes te 
kennen, dat ze in weerwil van de pittoresque 
wijze, waarop ze zijn voorgestold en door den uit
vinder aanbevolen, in uitvoering zullen blijken 
ondoeltrelfend tc zijn en men dicnsvolgens het 
woord Aérodómes door luchtkasteelen zou kunnen 
vertolken. 

Door een lid werd voorgesteld vanwege de af
deeling inlichtingen in tc winnen omtrent eenige 
bepalingen, voorkomende in de in den loop dezes 
jaars door de Maatschappij ter Bevordering dei-
Bouwkunst uitgeschreven prijsvraag voor een ver
voerbaar gebouw tot het houden van muziekfees
ten, tentoonstellingen en andere vergaderingen 
van p. m. 3000 personen. Spreker was bij het 
schetsen van liet verlangde ontwerp tot de er
varing gekomen, dat liet maximum der toegestane 
ruimte, zijnde 3600 vierk. ellen, te beperkt was; 
ook wenschte hij omtrent den zin van het woord: 
«vervoerbaar" nauwkeuriger te worden toegelicht, 
daar het hem toescheen, dat er bij een dusdanig 
gebouw, waar in de zalen steunpunten vermeden 
moeten worden, belangrijke overspanningen ge
vorderd en noodwendig doelen zullen worden aan
getroffen, die met de gewone middelen van ver
voer, in een des gevorderd korten tijd niet zoo 
gemakkelijk te verplaatsen zijn. Verder betwij
felde hij of bij eene inrichting als dc hier be
doelde de regelen der acustiek wel konden nage
leefd worden. 

Met betrekking tot de to gering opgegeven op
pervlakte van het te ontwerpen gebouw, werd 
door een lid aangemerkt, dat door het aanbren
gen van galerijen aan dit bezwaar kan te gemoet 
gekomon cn daardoor de stabiliteit van het gebouw 
aanmerkelijk bevorderd zou worden. De voorzit
ter verklaarde met belangstelling den spreker te 
hebben aangehoord, doch meende dat het bestuur 
der afdeeling niet bevoegd was omtrent de on-
derwerpelijkc prijsvraag nadere verklaringen uit 
te lokken, daar voor ieder mededinger de gele
genheid openstond zijne bezwaren onmiddellijk ter 
kennis van het Bestuur te Amsterdam te bren
gen , hetwelk tot het govcn van inlichtingen ze-
kor bereid gevonden zal worden. 

Vervolgens werden door den heer M . van Er-
kel, Gemeente-architect te Schiedam, andere me
dedeelingen verstrekt omtrent de beide door hem 
aldaar verrichte pijpwelboringon volgons Norton's 
systeem. Uit verdere bespreking omtrent genoemd 
systeem bleek, dat door den heer Giltay alhier, 
zoo hier als elders 20 pijpwelboringcn zijn uit
gevoerd, welke bevredigende uitkomsten opgele
verd hebben , dat de moeielijkheden daarbij on
dervonden, succcssivelijk overwonnen zijn; zoodat 
men van deze wijze om drinkwater tc verkrijgen, 
dc boste verwachtingen mag koesteren. 

Nadere bijzonderheden ten deze worden gevon
den in het uitgebreid verslag der laatstgehouden 
vergadering van de vcrecniging tot bevordering 
van Fabriek- cn Handwerk-Nijverheid alhier, 
voorkomende in het Botlerdamsch Weekblad van 
den 18 J t" dezer, waarnaar belangstellenden ver
wezen worden. 

Varia. 
Eene goed geadministeerde spoorweg

maatschappij. De o Times" noemt de Ïafe-Valc-
maatschappij als voorbeeld van eene goed geadmi
nistreerde spoorwegmaatschappij. Deze maat
schappij had zich groote voordelen voorgesteld 
van de vermindering dor prijzen voor het vervoer 
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in de derde klasse en de ondervinding heeft ge
leerd, dat zij zich niet heeft vergist. Uit de 
overgelegde opgave der zes laatste maanden, 
blijkt het aantal der vervoerde reizigers en het 
bedrag der inkomsten, als: 

reizigers ontvangsten 
eerste klasse . 1 0.347 . . 27.295 franken 
tweede i . 21.198 . . 34.700 » 
derde i> . 337.284 . . 320.323 » 
Wanneer men deze cijfers nagaat, blijkt dat 

de gemiddeld betaalde prijzen voor eiken reiziger 
zijn 0.95 fr. voor de derde klasse, 1.05 fr. voor 
de tweede klasse en 2.65 fr. voor de eerste klasse 
of in verhouding van 19,33,53. De derde klasse 
heeft negen malen meer dan de tweede- en bijna 
twaalf malen meer dan dc eerste klasse opge
bracht, terwijl de opbrengst der derde klasse 
meer dan vijf malen het gezamenlijk bedrag van 
de opbrengst der eerste en tweede klasse bedroeg. 
De directeurs zijn dan ook zeer tevreden geweest 
over de verkregen uitkomst en de aandeelhouders 
hebben dientengevolge cen dividend genoten 
van acht cn ccn half percent. 

De directie der maatschappij van den trans-
atlantischen kabel heeft dezelfde grondslag aan
genomen en dientengevolge dc prijs der depê
ches, die eerst op 500 en toen op 125 franken 
was vastgesteld, nu op 75 franken teruggebracht. 

De resultaten van de eerste dagen doen ver
moeden , dat het cijfer der opbrengst ook aan
merkelijk zal toenemen. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 
Maandag, 28 Oct. 

Maastricht, ten t l are, aan het prov. he-tuur : de 
uitvoering van Werken tot verbetering vau de rivier de Maas 
in de gemeenten Linnc en Western , naby deu Hollander, 
voor rekening der Nederlandsehe en Belgische regeringen, 
naar aanleiding van art. 9 van het tractant van 12 Mei 
1863, betrekkelijk dc wateraftappingen van die rivier. 

Dinsdag, 27 Oct. 
Assen, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: het 

bouweu van eene stceneu Schutsluis tot vervanging van de 
Veenesluis, in dc Drcntsche Hoofdvaart, eu het uitvoeren 
van eenige bijbehoorende werken. 

's llage, ten 12 urc, aan het departement van Ma
rine: het Maken cn Stellen van cen IJzeren Lichtopstund 
met Koperen Lantaarn, benevens het Maken der daarvoor 
noodige Fundeeriugcn aan de Val, bij Zierikzce. 

Woensdag, 2H Oct. 
Lent, ten 1 ure, ten huize van Mej. de Wed. vau Leeuwen: 

het dempen der grachten om cn egaliseren van de voorma
lige Schans Knodsenburg te Lent. 

Donderdag, 29 Oct. 
Amsterdam, ten 12 ure, in het Vosje: het bouwen 

van 10 perceelen, bevattende tc zamen 72 woningen, op 
een terrein, gelegen op het voormalige Drilvcld, tusschen 
de Achtergracht en Weteringschans, met inbegrip der be
noodigde materialen en arbeidsloonen, volgens de plannen 
vau deu architect P. J . Hamer. 

Vrijdag , 30 Oct. 
Hort ulo, ten 2 ure: in het logement dc Schuur: het 

bouweu cener Bewaarschool. 
Zaturdag, 31 Oct. 

Deventer, ten 11 ure, in de Consistoriekamer der 
Groote Kerk: het met Legen beklceden van cene aanzien
lijke oppervlakte der Daken van de Bcy-Kerk, met bijleve
ring vau Legen cn Lood. 

II ed ii in • ten 12 urc, in het gemeentehuis: lo. het tot stand 
brengen van een grindweg, lang 8260 el, van de klinker
straat tc Bedum af tot aan dc grens met de gemeente Ten 
Boer; 2o. het bouweu van eeu nieuwe brug m genoemden 
weg over het Kardiugcrmaar. 

L e l d e n , ten 1 urc, in het Akadcmicgebouw: he* ver
richten van onderscheidene werkzaamheden aan eenige der 
akademischc gebouwen. 

Woensdag, 4 Nov. 
Slicdrecht, ten 10 ure, op het raadhuis: het bouwen 

van eene school, voor minstens 500 leerlingen, met eene 
afzonderlijk staande onderwijzers-woning, iu een perceel. 

Maastricht, teu 12 urc, in het Comcdic-gebouw: lo. 
het slechten van cen deel vau den hoofdwal aan het lage 
Maaspunt eu van ecu deel vau den hoofdwal cn dc voorlig
gende werken ter weerszijde van den uieuwen weg naar de 
Stations; 2o. het afbreken van de Oude Wijkcrpoort eu het 
maken van ecu nieuwen doorgang door de daarvoor gclegeu 
vestingwerken; 3o. het slechten van Bastion D, de redoute 
eu het ravelijn vóór de Boschpoort in verband met dc vul
ling van de gracht om Bastiou D en der grachten om re
doute eu ravelijn. 

Donderdag, ft Nov. 
Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

• zaken: het bouwen vau eene dubbele brugwachterswoning 
op het station tc 's Hertogeubosch. 

\ | Vrijdag, 13 Nov. 
Arnhem , ten 12 urc, aan het prov. bestuur: het aan-

leggen'fvan twee dwarskribhen aan deu rechter Waaloever 
nabij ptilr;i:ii X X I , beneden het huis genaamd de Alteua, 
K W ^ È w i j k . 
/^Ari1n«sn.,_tcn 12 ure, aan het prov. bestuur: het aan-
'teL'geii van-:twfei' dwarskribhen en het verlengen van debe-
« a n a e ; k r i t « n \ t cu VIII, tot verbetering vau het vaar-

- • • " d e IJssel in Gelderland, tusschen dc pcil-
X L H 1 , boven deu Boterboer. 
Zaterdag, 14 Nov. 

2 urc, aan het provinciaal bestuur: het 
cn het doen van eeuige vernieuwingen 

wen enz. van 's Rijks Veeartsen yschool tc 
idureude het jaar 1869. 

water dtt n f 
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Donderdag, 19 Nor. 
'a Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zaken: het makeu van het gedeelte van het Kanaal door 
Walcheren tusschen de Binnenhaven by Veere en de Nieuwe 
haven van Middelburg. 

Donderdag, 2ft N O T . 
U t r e c h t , door de Directie der Ned. Rhijuspoorwcg-Maat-

schappii: het leveren van 66,000 stuks eiken dwarslig
gers, in negen perceeleu, cu eikenhout voor 100 stuks 
wissels, iu tieu perceelen. 

Donderdag, 2A Nov. 
'sllage, ten 12 urc, aan het ministerie vau binneul. 

zaken: het maken van dc aardebaan eu kuustwerken, het 
leggen vnn deu Bovenbouw met dc levering van den bal
last voor den Spoorweg tusschen de Aruemuidschc haven cu 
Middelburg, het graven van het kanaal door dcOudcAruc, 
het maken van dc Spoorwegbrug aldaar eu vnu eeuige ver
dere werken. 

's llage, teu 12 urc, ann het ministerie vnu binnenl. 
zaken i het makeu vau gehouwen cu eenige verdere werken 
op het statiou Bommel cn de halte Hcdcl, ten behoeve vau 
deu spoorweg van Utrecht naar Boxtel. 

Donderdag, 24 Dcc. 
'sllage, ten 12 urc, aau het ministerie vau binueul. 

zaken: het maken eu stellen van den Metaleu Bovenbouw 
voor dc brug over het Hollaudsch Diep. 

Afloop van aanbestedingen. 

A r n h e m , 9 Oct.: het herstellen der wiuterschi.de aau 
het lijupad laugs de rivier den IJssel tusschen Dieren cu 
Deventer, in den winter van 1807—1868 ontstaan. Minste 
inschrijver dc heer S. Hendriks te Pnuucrdeu voor ƒ 1566. 

H a a r l e m , 13 Oct.: het verdienen, door middel vau uit
baggering, vau gedeelten der hoofdvnart en van den Utogt; 
aangenomen door A. Kuyk, voor ƒ5700. 

Middelburg, I d Oct.: liet doeu van eenige vernieuwin
gen aan en het 3jarig onderhoud van dc havenwerken te 
Brcskcns. Hiervan is aannemer geworden de heer J, van 
Male Dz., tc Breskcns voor ƒ21,738. 

Amsterdam, 19 Oct.: het vernieuwen van dc navolgende 
houten bruggen, als: lo. de vaste houteu brug u°. 105, 
over dc Klandsgracht voor de Looycrdwarsstraat; aannemer 
dc heer C. Rietsnijder voor ƒ 4500 ; 2o. de houten ophaal
brug n°. 331 over de Houtgracht aan den Zwanenburgwal; 
aannemer de heer G. G. van Klcefl' voor ƒ 5086; So, de 
vaste houten brug n". 322 iu den Buitcusiugcl buiten de 
Weteringpoort, voor het schutsluisje van den Binueudijk-
schen Buitenveldcrscheu polder; aannemers dc hecren Geur. 
Meyers voor ƒ 3700. 

Advertentiën. 

Bestnnr der Registratie en Domeinen. 
ONTMANTELING 

OER 

V E S T I N G M A A S T R I C H T . 
OPENBARE AANBESTEDING. 

Op Woensdag, den 4 November 1868, des mid
dags ten 12 ure, ten Koflijhuize van ZEGUERS in 
het Comediegcbouw te Maastricht zal bij enkele 
inschrijving en onder voorbehoud van hoogere 
goedkeuring worden 

Aanbesteed: 
lo . het slechten van een deel van den 

H O O F D W A L aan het lage Maaspunt 
en v a n een deel van den H O O F D W A L 
en de V O O R L I G G E N D E W E R K E N 
ter weerszijde van den nieuwen weg 
naar de Stations. 

2o. het A F B R E K E N van de O U D E WIJ-
K E R P O O R T en het M A K E N vaneen 
N I E U W E N D O O R G A N G door de daar
vóór gelegen vestingwerken. 

3o. het slechten van B A S T I O N D , de 
R E D O U T E en het R A V E L I J N vóór 
de Boschpoort , i n verband met de 
v u l l i n g van de gracht om Bastion D 
en der grachten om redoute en ravelijn. 

Voor elk wei k moet afzonderlijk worden inge
schreven , terwijl de billetten den vorigen dag 
vóór 12 uur moeten worden ingeleverd op de 
wijze als in het bestek nader is vermeld. 

De bestekken met teekeningen zullen ter inzage 
liggen ten burcle van den ondergeteekende en 
aan de kantoren van de Ontvangers der Re
gistratie en Domeinen tc Venlo, Roermond en 
Maastricht, aan welk laatstgemeld kantoor het 
bestek met teekening van ieder werk afzonder
lijk tegen betaling van een gulden verkrijg
baar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Zaturdag, den 31 October 1868, des voormiddags 
ten 10 ure, te beginnen aan het.lage Maaspunt. 

Maastricht, den 15 October 1808. 
De Directeur der Registratie en 

Domeinen in Limburg, 
GRATAMA. 

C. Scheidt te JL Gladbach 
houdt zich aanbevolen voor het B E S C H I L 

D E R E N van Plafonds en Wanden van 
Za len , enz., in publieke en particuliere gebouwen. 

Onder de hier te lande verlichte werken be
lmoren o. a. het schilderen der plafonds en wan
den in de Staatsspoorwegstations te Venlo en 
Utrecht, waarover de [heeren Eaw. Ing". bij dc 
St. Spoorw. VAN DEN BERG en VAN DIESEN 
hunne schriftelijke tevredenheid hebben betuigd. 

Ransome's Fatent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam-en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Grafteek enen, enz. 

Ransome's Patented Solut ions , Kiezel-
zuur- en Calciuni-preparnten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 x 2 tot 48 x 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1867, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
Bonner-Hütte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C». 
Adres: F O L K E R S & 0°. Rapenburg. Amsterdam. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PARIJS 1867. 
ZILVEREN MEDAILLE ARNHEM 1868. 

Zinken Dakbedekkingen, Dakramen 
Dakroeven , Gestampte, gegotene, ge trok 
kene en gedrevene Bouwkundige Voorwer 
pen , als: Raamroeden, Goten, Gevel 
ornementen, Kapiteelen, Balustraden, B a 
lusters, Lijstversieringen, Spitsen, Consoles 
Vazen , Letters enz. Baden in soorten. Ge
golfd Z ink voor Verandah's steeds in voor 
raad in verschillende nummers. 

IIODI.MII IS & COMP. 

CHARLES RE MY <fc RIENFAIT. 
WESTERHAVEN , Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren Plannen en Begrootingen voor de 
Verwarming en Ventileering van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hen in te zenden. 

Stoonifabrijk van Draadnagels 
te A R N H E M . 

Orders op dit artikel, in afmetingen van tot 
5 1/, Rijnlandsche duimen lengte, uit taai Duitsch 
ijzerdraad met verzonkene schroef of platkoppen, 
worden met spoed uitgevoerd. — Prijscouranten 
en monsters worden op ft anco aanvrage gegeven cn 
aan fabrikanten, winkeliers cn aannemers voordeelig 
rabat aangeboden. Recommandeert zich tevens in 
het leveren of veranderen van Brandspuiten, 
Pompen en daarbij behoorende benoodigdheden. 

** 3. H . P O T H M A N N . 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

D I J C K E I U I O F F cn Zonen te Blebricn. 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand knn verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voel' 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N DER POT. 

Derde jaargang. JT°. 44, 
Vtnikijil gmgiM 'tiim btabt bij 
I). A» THIEME le Arnhem. 

I'riji ftr .1 imdt i ham p.p. /1.65. 

31 October 1863. 
Ven abimdriTi xicb mor eei jurgaif. 

idierleil ién kulta ƒ -. i U fir gewonen regel 
en ƒ -,[•> tour zegel CD eei 1H°. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, DTCEHETOS, FABRIKANTEN, AAMEIERS en 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 DOESBDROII, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J . H. LELIMAN, H. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EÏSINOA, II. P. VOGEL. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DEIt 
BOUWKUNST. 

AAN HAAR IIHSTUUR EN HARE LEDEN. 

In het nommer van 17 October laatstleden 
doet de heer .1. II. Leliman het verzoek aan de 
lezers van De Opmerker, dat zij hunne antwoor
den op eene vraag, door hem reeds in 1860 be
treffende de maatschappij bovengenoemd gedaan , 
zullen inzenden aan dc redactie der «bouwkun
dige Bijdragen" ter opneming in dit tijdschrift, 
of dat zij op andere wijze hun gevoelen open
baar maken. 

Wij nemen de vrijheid dit blad te kiezen en 
verzoeken zijne redactie ons een weinig ruimte 
tc willen toestaan, ten einde aan het verzoek des 
hecren Leliman tc beantwoorden, en tevens de 
lezers op dc hoogte van onze denkbeelden te brengen. 

Wat is de vraag cn hoc is haar aanhef gesteld ? 
Onzcs bedunkens even duidelijk als goed ge

meend. Er staat te lezen: »Is dc weg, diende 
maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
sedert hare stichting in 1842, cn dus gedurende 
vijfentwintig (nu 26) jaren heeft bewandeld, 
dc ware?" 

Ofschoon een enkel woord voldoende zijn zou , 
om deze vraag toestemmend te beantwoorden, 
willen wij cen weinig uitvoerig zijn en herinne
ren met welk doel de Maatschappij in 1842 is 
in het leven geroepen. De bouwkunst was na 
den Belgischen opstand verlaten evenals iedere 
andere kunst. De vroeger vereenigde beoefenaars 
waren verstrooid geraakt. De cen was Belg ge
worden , dc ander Nederlander gebleven. De 
krachten waren dus uiteen gerukt en met een 
Suijs als toenmalig directeur in de bouwkunst 
aan dc koninklijke academie te Amsterdam aan 
het hoofd, hadden zich zeer verdienstelijke kun
stenaars cn daaronder bouwmeesters in Brussel 
gevestigd, wel overtuigd dat deze stad en geheel 
België eene uitbreiding noodig hadden, waarhij de 
houw- en andere kunsten cene groote rol zouden 
spelen. Zij zagen goed, want de meesten hun
ner zijn schatrijk geworden. Nederland was dus 
zoogoed als verlaten, maar kon dat niet lang 
blijven. Het herstelde dc geleden verliezen, en 
stichtte vele maatschappijen en vereenigingen, dio 
het rijk der kunsten en wetenschappen nog tot 
eer verstrekken. Onder deze behooren de maat
schappij Arti et Amicitiue; die tot bevordering 
der Toonkunst; het genootschap voor den onder
wijzersstand; vele Sociëteiten voor geleerden, en 
ook de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. 

Bekwame mannen stelden zich bij dit kunst-
lichaam aan het hoofd, en lokten dc beoefenaars 
zoo jong als oud, tot zich, niet dour schijn-
schoone beloften cn mooie vei telsels, maar door 
werken en zelf voorgaan. Hunne pogingen wer
den bekroond, en weldra verkreeg hunne maat
schappij , want zij hadden te Amsterdam baar 
gesticht, eene meer dan verwachte uitbreiding; 

terwijl zelfs geen tijdschrift op bouwkundig ter
rein kon blijven bestaan in het naburig België. 

Naar eene vroegere Nederlandsehe vereeniging 
genaamd: tot aanmoediging der Bouwkunde, die na 
een 12jarig bestaan zich moest vergenoegen met 
400 leden, verspreid over Nederland inet België 
vereenigd, daar klum dat aantal zeer spoedig tot 
het dubbel cijfer, voor Nederland alleen en dus 
nu zijne afscheiding. — Wel een bewijs dat bij 
dc werkelijke behoefte aan eene bouwkunstige 
maatschappij , zich te gelijk algemeene belangstel
ling van (le beoefenaars detd kennen, en deze 
hunne zaak ernstig voorstonden, 't Spreekt als 
van zolf, dat onder de eerste zorgen van het 
bestuur behoorde het saamstellcn eener wet. Wij 
hebben het exemplaar voor ons cn zien daaruit 
dat het doel der stichting een goed doel was, 
en dat men dat zou trachten te bereiken met 
hoogst eenvoudige middelen. Geen saamgcstelde 
dubbelzinnige artikelen, die tweespalt, verkeerden 
uitleg of ontevredenheid ten gevolge konden heb
ben. — Geen idealen, die onbereikbaar schij
nen , cn ook dan, wanneer men die bereikt heeft, 
rookwolken blijken tc zijn. De wet was vol een
voud en duidelijkheid. De maatschappij zou prijs
vragen uitschrijven en cen tijdschrift versprei
den , dat bouwkundige bijdragen en mededeelin
gen van de leden zou bevatten. Niets anders 
was het hoofddoel, en langs of op die voorwaar
den met trouw en moed voortgaande, meende 
het toenmalig bestuur, dat er voorloopig genoeg 
gedaan was en nog veel te doen bleef. En dat 
bestuur zag dc bouwkundige zaak van het juiste 
standpunt. Acht jaren lang, van 1842—1850, 
bleek de wet uitmuntend cn volledig te zijn, 
totdat omstreeks het laatste jaar een twintig
tal leden tc Rotterdam, wij zijn overtuigd naar 
aanleiding van hun weigeplaatsten ijver — bet plan 
vormden eene Afdeeling te stichten, welk plan 
door het bestuur cn de algemeene vergadering 
met open armen is ontvangen, en met alle mid
delen is ondersteund. 

Hierdoor werd het noodig in dc primitieve 
wet eenige bepalingen op te nemen betrekkelijk 
dc stichting vau Afdeelingen un hare verhouding 
tot dc Maatschappij, en na cen voorstel van het 
bestuur, werden die bepalingen als nieuwe arti
kelen bijgevoegd. Dat was de eerste uitbreiding 
van de wet, in verband met het voorname doel 
der Maatschappij, in 1850 aangenomen en in wer
king gebracht. De lezer boude zich verzekerd, 
dnt deze uitbreiding in menig opzicht aan haar 
doel heeft beantwoord, want sedert 1850 zijn er 
zes afdeelingen werkzaam, en heeft geen dezer 
getracht de wet, waardoor en waaronder dc 
maatschappij bloeit, te ondermijnen. Integendeel 
zal het bij do lezing van de jaarlijkschc verslagen 
der maatschappij voldoende blijken, dat al de af
deelingen als om strijd meewerken met do krach
ten te barer beschikking gesteld cn die op even 
beschcidene als trouwe wijze aanwenden. 

Op die wijze gingen vijftien volle jaren daar

heen. De wet bleef de wet, en geen.enkel lid 
had gepoogd die uit haar verhand te willen ruk
ken door voorstellen, die eene geheele omwer
king noodzakelijk zouden maken. 

De verslagen leveren bewijzen te over van het 
vertrouwen, dat door dc leden in het bestuur ge
steld werd, dat op zijne beurt niet in gebreke bleef, 
om het algemeen streven bevorderlijk te zijn, 
en aan hunne wenschen te gemoet te komen, voor 
zoover dit oorhaar was en kon geschieden. 

Wij halen hier twee voorbeelden aan, die ver
beven staan boven elke aanranding. 

Het eerste is de uitgave van oude gebouwen; 
het andere de instelling der bijeenkomst, ieder 
jaar op den dag na de algemeene vergadering 
gehouden, ter behandeling van vragen en on
derwerpen , die de leden zelf kunnen inzenden cn 
waaruit het bestuur eene keuze doet, zoo groot 
en zoo onpartijdig, dat ieder jaar slechts het 
' / . deel der vragen kan worden besproken. 

Dit waren , in den echten zin des woords, beta
melijke en voordeelige uitbreidingen der maat
schappij i d ' e a e wet als van zelve aan dc hand 
deed eu toestond , tenzij er geen gelden in kas 
waren voor de uitvoering. Ook bleek het over
bodig de wet te wijzigen. Er is niets zoo ge
vaarlijk als de hand te slaan aan eene wet, 
en deze zonder hooge noodzakelijkheid, hetzij 
door inschuiving of wegneming van artikels, in 
haar verband te verminken. 

Ondanks deze algemeen erkende waarheid, 
nam het bestuur van dc Maatschappij, na herhaalde 
herinnering aan de leden, dat in 1805 de wet kon 
worden herzien en de voorstellen dicnaangaaande 
op den vastgestehlen datum werden ingewacht, 
het initiatief. Geen enkel lid achtte het in dat 
jaar noodig cene wijziging der wet voor te stellen , 
en toch begreep liet bestuur dat anders. 

.Met de meeste vrijgevigheid stelde zij — inge
volge het jaarlijksch verslag — eene reeks re
dactie-wijzigingen voor, die allen werden goedge
keurd OJI ééne enkele na, die wij hier signalecien. 
Hot bestuur, ingevolge de wet ieder jaar vijf 
camlidateu moetende stellen, waaruit de verga
ring er twee moet kiezen, meende, dat ondanks 
deze verplichting, dc keuze voor bestuurders ge
heel vrij behoorde te blijven, en stelde eene wij
ziging in de redactie van het art. 14 voor. De 
vergadering stemde deze wijziging met groote 
meerderheid af en verlangde het artikel van 1842 
te behouden. Wij vestigen hierop de aandacht 
van den lezer en hij zal de overtuiging krijgen, 
dat de leden al hun vertrouwen aau het bestuur 
bleven geven voor cene goede keuze en goede 
voorstellen of nomination , voor nieuw tc kiezen 
bestuurders. 

En niettemin dit besluit cener talrijke vergade
ring, die in 1865 tot wetsherziening was bijeen
geroepen, komt drie jaren later een voorstel in 
van den heer Gosschalk, dat in uw blad onlangs 
is overgedrukt en besproken op cene wijze, die, 
naar wij vernemen, zyn goeden invloed ruiiu-
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schoots heeft achtergelaten. Immers de drie pun
ten van den heer Gosschalk, waardoor dc wet zou 
worden ondermijnd, zonder der Maatschappij noch 
haren leden in het minst tc baten, zijn allen door 
de daartoe benoemde groote commissio van 2ö 
leden met bijna algemecne stemmen verworpen. 

De commissie heeft, naar bekend is geworden, 
voor Iteee der drie punten andere wenschen uit
gesproken en in dc plaats van die des voorstel
lers gezet. 

In 1865 werd, gelijk wij hierboven zeiden, 
voor de tweede maal dd wet der Maatschappij 
herzien en te gelijk alle daarin weggelegde begin
selen gehandhaafd. Wel een bewijs, dat die wet 
in hoofdstrekking uitmuntend is, en de Maatschap
pij er zich 25 jaren wel bij heeft bevonden. Zij 
late zich niet om den tuin leiden, cn blijve ge
trouw aan hare heilige wetsartikelen , waaraan zij 
haren bloei, van het oogenblik der stichting af 
te danken heeft. Wij herinneren dit hier voor 
hen, die niet weten of willen weten. Iets anders 
is het, als gebreken zich opdoen. Iets anders is 
het als het bestuur ontrouw wordt, of het vertrou
wen der leden misbruikt. Iets anders en voortreffe
lijk is eene wetswijziging, als de maatschappij on
voldoende werkt of bestuurd wordt, maar zoodanige 
wijzigingen behooren door aanklachten te worden 
voorafgegaan, en die hoorden wij nooit in het 
openbaar, tenzij ze heimelijk in het voorstel 
Gosschalk liggen opgesloten. Geen wetsomwer-
ping voor een gril. Geen wijziging dan dat het 
gebleken zal zijn, die noodig is. Geen kalf voor 
een haas geschoten, maar recht op het doel ge
mikt, en daarna de stemming afgewacht. 

Wij hebben aangetoond, dat de wet der maat
schappij haren weg afbaakt en dat zij uitbreiding 
niet alleen toestaat, maar die zelve aan dehand doet. 

En daarom aarzelen wij geen oogenblik te 
verklaren , dat de weg der maatschappij de ware. 
is, en dezelfde behoort te blijven, wil ze zonder 
verdeeldheid en partijzucht rustig en met ijver 
werkzaam zijn. Dc lezer zal de ondervinding 
hebben opgedaan, dat waar cen ieder kan zaaien, 
ook allen het voorrecht van maaien moet worden 
gegund. De onrechtvaardige krijgt dan het 
kaf of de zemelen. Zoo geschiedde het ook 
in de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
sedert 26 jaren. Elk lid had gelijke rechten. 
Het bestuur regelde do zaken en besluiten 
der vergadering, en, kwam, zooals de verslagen 
aangeven, menige moeielijkhcid en wensch te ge-
moct. Dat moet gewaardeerd worden, want bui
ten en behalve dat, heeft het bestuur eene zware 
taak — of zou men durven ontkennen, dat het 
beheer cn de boek- cn plaatwerken geen veelvuldige 
zorgen van dc zijde der Bestuurders hebben ge
vorderd? En toch waagde men het een votum 
van wantrouwen op hun hoofd te drukken, ge
lijk dat uit een der drie punten van den heer 
Gosschalk zoo duidelijk spreekt. Gelukkig is een 
bestuur, dat niet aan grillenwerk hecht, of zich 
daardoor uit het veld laat slaan. Nog gelukki
ger eene maatschappij, die cr geen nota van 
neemt, en het bewustzijn deelt, dat kabaal ma
ken bijna gelijk staat met cene misdaad plegen, die 
zij met onverschilligheid straft. 

Dat is de eerste wenk, die de maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst voor de toe
komst in acht behoort te nemen, want als 
zij iedere zes weken of op ieder voorstel hare 
wetten wijzigt, naar de luimen van dezen of genen 
neophijt, dan blijft hare ondergang niet uit, cn 
als zij aan iedcren wensch gehoor wil verlecnen, 
dan scheppe zij vooraf een reservefonds van 
onvoorziene uitgaven. Een tweede wenk is daarin 
gelegen, dat zij wake tegen partijschappen in 
haar midden en op hare vergaderingen van leden. 
Waar die zich opdoen en tegen elkander uit naij
ver opstaan, daar is weinig goeds tc voorspel
len en daar wordt de tijd verbeuzelt mot twist-
kavelerijen , en ontbreekt de lust tot overleg en 
arbeiden. Een derde wenk ligt opgesloten in 
de trouwe handhaving van hare wet; geen wij
ziging , zonder bewijzen dat zij noodig is, behoort 
de Maatschappij toe te staan; geen haarkloverijen 
over dc toepassing der wet; geen stokstijf vast
houden aan de letter, maar wel aan den geest 
der wet en het doel daarmee voorgesteld. 

En met die wenken is tevens aangestipt, waar
voor de maatschappij zich zal hebben te wachten. 
Zij heeft veel gedaan, maar er blijft nog meer 
te doen over, zei do secretaris Leliman, in cen 
zijner uitgebreide verslagen.— Die meening moet 
ieder deelcn, die vooruit wil , en ontevreden is 
over eigen work uit het verleden , en hetgeen 
hij deed. Stilstaan is stilstaan. Te hard hollen 

is dikwerf achteruitgaan. Dc maatschappij stond 
nooit stil, maar zorgde ook altijd dat zij niet bui
telde. En die zorg vereischt in deze tijden van 
vlugheid veel nadenken en vasten ernstigen wil. 
Dc maatschappij kan nog veel goeds tot stand 
brengen , mits hare leden zich onderling blijven 
verstaan, en zich niet gaan opwinden. Dc beste 
vraagbaak voor alle zaken haar betreffende zal 
wel blijven het bestuur als corps, door de leden 
gekozen, of de bestuurders, die allen tevens le
de zijn en de rechten der wet deelen. En wil 
dc lezer weten, waardoor de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst zich haren bloei kan 
bestendigen en haren invloed vorhoogen, dan ant
woorden wij hem: door niets anders dan haren 
goeden weg, sedert 26 jaren bewandeld, steeds 
trouw tc vervolgen, en daarop het onkruid bij den 
wortel af te snijden, indachtig aan het Bijbel
woord: Doe wel en zie niet om. 

EENE ACADEMIE VOOR KUNSTEN IN 
NEDERLAND. 

Ofschoon dit blad ongaarne cn dus hoogstzel
den politieke beschouwingen opneemt, ondervindt 
het toch nu cn dan, dat het moeilijk valt zich 
daarvan geheel te onthouden. Zoo wijdde het 
vóór eenige dagen geheele kolommen aan de op
heffing van de Academie voor beeldende kunsten 
te Amsterdam. De heer Leliman zegt in die re
gelen veel goeds, maar hij zegt te weinig. Het 
gaat niet op, iemand, die liefde voor die Acade
mie heeft, suikerachtig tc antwoorden: „Zulk 
ecu doel verdient geen tegenspraak of misken
ning." Als die minnaar van de Academie dwaalt, 
moet men hem tegenspreken uit liefde voor de 
waarheid. Daarin ligt in het geheel geene mis
kenning van zijne bedoelingen. De stelling: 
«kunst is gecne regeeringszaak," is gedeeltelijk 
waar, gedeeltelijk onwaar. Door bondig van uit
drukking te willen zijn, wordt men wel eens duis
ter. Eene regeering, die schilderijtjes ging koo-
pen of pensioenen toekennen aan dezen cn genen 
kunstenaar, bij wien de muizen voor dc vliegen
kast dood vallen, zoude zeer zeker hare roeping 
miskennen. Zij zoude zich protectionistisch too-
nen, en de geschiedenis heeft genoeg de stelling 
van de staathuishoudkundigen bevestigd, dat alle 
protectionisme leidt tot luiheid, verval en onder
gang (') Maar eene regeering, die meent, dat 
het volk nog onmondig genoeg is om tc moeten 
gedwongen worden tot het school zenden van 
zijne kinderen, het verdedigen van den vader-
landschen grond, het redden van in brand staan
de panden cn het betalen van belastingen, is 
evenmin inconsequent als protectionistisch door 
eene rijks-academie voor beeldende kunsten op tc 
richten of in stand tc houden. Zij is verplicht 
ook het schoonheidsgevoel aan te kwecken. Maar 
daartoe is zulk eene academie alleen niet toerei
kende. Men moet dat gevoel niet tevens op ande
re wijze dooden. En zoo zijn wij gekomen tot 
een van die maatschappelijke of politieke vraag
stukken , waarvoor de Fransche Minister Duruy 
cn het Haagsche Letterkundig Congres even 
bang zijn als voor een' dollen hond. Als dc Sul-
than der zeeroovers van den Socloe-Archipel cene 
academie voor beeldende kunsten oprichtte cn 
overigens zijne onderdanen met hun handwerk 
liet begaan , gelooft dc heer Leliman dat die Soe-
locsche studenten in beeldende kunsten Rembrandt's 
en Van Campen's zouden worden , als zij jaarlijks 
hunne papa's zagen terugkeeren met prijs gemaakte 
slaven en met gcroofden buit? Immers neen. 
Hij zoude willen, dat ook de papa's het schoon
heidsgevoel van de kinderen aankweekten in plaats 
van het te vervalschen. Welnu, even dwaas zou 
voor het oogenblik cene Academie voor beeldende 
kunsten zijn in den «roofstaat, gelegen tusschen 
Oostfriesland en de oevers van dc Schelde." 

De heer Leliman beschouwt de zaak te een
zijdig, te bekrompen, van een te laag standpunt. 
Niet alleen heeft elk volk dc regecring, die het 
verdient, maar ook dc vertegenwoordiging, de 
letteren, de beeldende kunsten, die het verdient. 
De heer Leliman schijnt niet in tc zien, dat wij 
in een' staat van verbastering, van ontaarding, van 
verval zijn. Hij zoekt allerlei redenen op, waar
om de Academie to Amsterdam, die vóór 48 ja
ren opgericht werd, niet meer voldoet. Hij leze 
eens do artikelen, onlangs in hot Journal des 
Débals door Taine gewijd aan Michiels' Ilisloirc 
de la peinlure. Hij zal daar onzen trapsgewijzen 

(•) Zie mijn art. iu De Opmerken „STAATSZORO VOOR 
KUNST." 

achteruitgang met meesterhand geschetst zien-
Maar jTnine wijst niet op dc oorzaken. Gedeel
telijk kan men ze vinden in Van Vloten's Noord-
Nederlandsche karakterfeilen. Er komt nog eene 
bij: sinds 1833 bestelen wij, rijke Hollanders, 
«voorloopig" dc arme Javanen. Ieder beschaafd 
mensch in ons land weet dit, maar ieder laat 
den ander begaan. Jl n'y a que le provisoire qui 
dure. Daarom is het uitmuntend dc kweokelin-
gen ln beeldende kunsten aan die besmettelyke 
sfeer te onttrekken. Hoe verder, hoe beter. Niet 
naar het ellendige Frankrijk, maar naar Spanje, 
naar Italië, naar Oostenrijk, drie herboren staten. 
Ook wij brachten de grootste kunstenaars voort 
na onze wedergeboorte. In de vreemden moeten 
die kwcekelingen hun vaderland leeren vergeten, 
totdat het gerehabiliteerd is. Zij zullen daar mis
schien niet door onze rcgecringsledcn (die het 
toch wel weten), zooals Jonkheer Van der Wijck, 
hooien verkondigen, dat zij tot een volk van 
roovers cn dieven behooren; zij zullen daar niet 
onderworpen zijn aan den invloed van dien lau-
wen dampkring, waarin geene verontwaardiging 
over laagheid, geene geestdrift voor de zeldza
me groote landgenootcn (zooals Multatuli, Van 
Vloten, Moleschoten Stieltjes) meer gevoeld wordt; 
zij zullen daar niet mismoedig worden door het 
schouwspel van zedelijke onmacht en onvrucht
baarheid, dat het verleugend Nederland aanbiedt, 
maar integendeel na hunnen terugkeer misschien 
het volk uit zijn verstikkenden slaap opschrikken 
tot mannelijke wakkerheid. Eerst dan zal het 
tijd wezen eene academie voor beeldende kunsten 
op te richten. Vóór dien tijd is alle gepraat 
daarover cn alle gekerm over opheffing ijdel en 
onwijsgeerig. Wijsbegeerte bestaat niet in klagen, 
maar in begrijpen. 

Brussel, 27 Oct. 1868. 

S. E. W. RoORDA VAN ElJSINOA. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

De Chicago—Burlington en Quincy-Spoorwcg-
maatschappij heeft onlangs, in hare werkplaat
sen, volledige restauratiewaggons gemaakt, naar 
het ontwerp van Pülmann. Deze waggons loopen 
op den spoorweg tusschen New-York cn Chicago 
en munten uit zoowel door de doelmatige inrich
ting, als door den hoogen prijs. Zulk een wag
gon kost namelijk niet minder dan 20,000 dollars 
of f 50,000. Do waggons zijn 00 voet lang en 
10 voet 8 duim breed met eene keuken van 9 
voet lengte in het midden, zoodat zich aan de 
beide einden van den waggon twee afzonderlijke 
eetzalen bevinden, waarvan de eene voor dc rei
zigers der 1' klasse en de andere voor die der 
2 d e klasse dient. 

In de treinen moet alzoo de restauratiewaggon 
in het midden zijn, de waggons i' klasse staan 
dan aan dc eene zijde, terwijl de waggons 2** klasse 
zich aan de andere zijde bevinden. 

Dc eetzalen in deze waggons zijn vrij ruim en 
weelderig en smaakvol ingericht, terwijl er eene 
zeer goede ventilatie is aangebracht; de tafels 
zijn schommelend en aan elk kunnen vier perso
nen plaats nemen. 

De spiegel tusschen de ramen is tevens de deur 
van eene kast, waarin het benoodigde tafelgoed, 
porselein, enz. geborgen wordt. In de keuken 
wordt het vlcesch in ijs bewaard. 

Het eten moet zeer goed zijn, en wat zeer te ver
wonderen is, de prijzen moeten matig gesteld zijn. 

Dc waggon is goed gebouwd, zoodat men daarin 
weinig van de beweging van het rijden bemerkt, 
zelfs wanneer de bereden baan slecht is onder
houden. 

— Dc tentoonstelling van dc ingekomen ant
woorden op de prijsvraag voor den nieuwen Dom 
tc Berlijn zal, na de sluiting der tentoonstelling 
van kunst, worden geopend. Er zijn 50 ont
werpen en eenige modellen ingezonden. 

— Het gedeelte St.-Michaal-Villach van de 
Kronprinz-Rudolfs-baan is den 19 J " October voor 
het algemeen verkeer opengesteld. 

— To Warschau is onlangs de opbouw volein
digd van den Isrnëlietischen schouwburg, nadat 
die, welke vroeger was opgetrokken, wegens te 
zwakke constructie nog vóór de opening door dc 
autoriteiten afgekeurd was. Deze schouwburg, 
die ongeveer 800 personen kan bevatten, is zeer 
gemnkkeiyk cn smaakvol ingericht. Daar zullen 
dc belangrijkste opisoden uit het oude testament 

in het Hoogduitse!, ten toonccle worden gebracht, 
liet personeel bestaat uit ruim 30 mannelijke 
Israëlieten; de vrouwenrollen zullen door dc 
jongere leden van het personeel vervuld worden. 

— Do landstreek in het tuiden van Europeesch-
Rusland, waardoor dc rivier Donetz stroomt, is, 
volgens het dagblad der regcering van het gou
vernement Charkow, zoo rijk in brandstof, ca 
bepaaldelijk in steenkolen, bevonden, dat zij in 
dat opzicht schier onuitputtelijk zou te noemen 
zijn. Alleen die steenkoolbeddingen, welke cr 
thans in exploitatie reeds door deskundigen op
genomen zijn, zouden naar raming 16,000,000,000 
pud steenkolen bevatten. Dat de gansche massa 
niet overal oven gemakkelijk zou zijn uit te del
ven, wordt erkend; doch alleen de minder diepe 
lagen zouden gedurende 17,000 jaren 75,000,000 
pud steenkolen jaarlijks kunnen opleveren. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Z. M. heeft benoemd tot 

ingenieur-verificateur bij het kadaster den heer 
J. H. Neissen, thans landmeter l s , ° kl. 

— Z. M. dc koning heeft bij besluit van 8 
October 1808, n°. 29, goedgekeurd de statuten 
van de te Amsterdam op te richten naamlooze 
vennootschap Amsterdamsche roctmaatschappij, 
ten doel hebbende het reinigen van schoorstee-
nen tot zeer billijken prijs cn den koop en ver
koop van roet, onder bestuur van de heeren C. 
Janmart, koninklijk machinist-rookverdrijver, als 
directeur, mr. Rud. B. Benjamins, als directeur
administrateur , en mr. II. J. van Lennep, S. W. 
J. Jitta en C. Outshoorn, als commissarissen. 

— Onder dagteckening van den 7*™ dezer is dooi
den minister van binnenlandsche zaken , namens 
en met machtiging van den Koning, aan den 
heer J. H. Grein te Amsterdam concessie ver
leend voor den aanleg en de exploitatie van 
spoorwegen van 's-Gravenhage, langs Alphen cn 
Woerden, naar Utrecht, met een zijtak van Lei
den naar Alphen, cn van Amsterdam, langs 
Alphen, naar Rotterdam. 

— De commissie voor de oprichting van een 
standbeeld voor Jan Pieterszoon Koen te Batavia 
is thans samengesteld en bestaat uit de heeren 
J. D. Reynst, voorzitter, N. Trakranen, H. C. 
Staring, jhr. J. P. Cornets de Groot van Kraai-
jenburg, dr. W. Hester, J. W. II. Smissaert, 
mr. D. C. A. graaf van Hogendorp, jhr. mr. 
D. A . Junius van Hemert cn II. D. Potter; ter
wijl de heer J. S. G. Gramberg zich belast heeft 
met het secretariaat. 

De commissie wekt tot algemecne deelneming op. 

— Door den hevigen storm van Zaterdagnacht 
zijn tc 's-Hage onder anderen twee in aanbouw 
zijnde huizen op het Oranjeplein , waarmede men 
reeds tot de tweede verdieping was gevorderd , 
totaal vernietigd en tot op dc fondamenten toe 
verwoest. Geen steen of balk is op zijne plaats 
gebleven. Arnh. Cl. 

Amsterdam. Meermalen is dezer stad eene 
soort dommcligheid verweten, die hoe langs hoe 
meer zich schijnt op tc lossen en plaats te maken 
voor dc zucht tot nieuwigheden. Dezer dagen is 
de Koninklijke toestemming verzocht cn verkregen 
voor dc oplichting van eene Roet-maalschappij, 
die als Directeur zal hebben den zich als Konink
lijken machinist rookverdrijver titulecrcndc heer 
C. Janmart, en onder het Directeur-administra
tieschap is gesteld van den jeugdigen advocaat 
Rud. B. Benjamins. Als Commissarissen zijn 
aangesteld de heeren H'. lierman J. van Lennep, 
Wethouder der publieke werken dezer gemeente; 
S. II". Josephus Jitla, koopman in diamanten en 
voorzitter van de Kanaal-maatschappij en C. Outs
hoorn, architect-ingenieur cn voornaam industrieel. 

Deze heeren stellen zich voor: 1° tegen zeer bil
lijken prijs de schoorsteencn te doen vegen en 
2» te drijven cen handel in root. 

Dc maatschappij zal worden tot stand gebracht 
door aandeelen, die rente geven. Zij heeft ten 
doel het schoorstecnvegersberoep, dat in deze 
stad grootendcels uit arme Italianen bestaat, op 
te ruimen, en voor minderen prijs te gaan arbei
den; wij hopen met Hollandschc werklieden. Eerst-
aags worden de circulaires tot deelneming bij 
dc inwoners verspreid, en zal het blijken in hoe
verre deze maatschappij dc loef afsteekt aan an
dere nieuwe instellingen, die zooals de begrafe-
nisvereeniging, onder het presidium van den heer 
oud-Hoogleeraar De Bosch Kcinper, zwaar te roeien 
heeft tegen allerlei oude gewoonten, dewelke van 
nabij bezien werkelijk nog zoo slecht niet zyn, 
tegenover de nieuwere. 

Wanneer dc deskundige Commissarissen van den 

Roethandel zich bij hunne ernstige en veelom
vattende taak geroepen mochten gevoelen, hun 
invloed te doen gelden tot wegruiming van dc 
duizende kromme en houten schoorsteenpijpen, 
dan verrichten zij een goed werk, want deze 
ontsieren de huizen in zeer sterke mate. 

— Burgemeester en wethouders van Amster
dam hebben aan den gemeenteraad voorgesteld 
98 clcctro-magnctische klokken tegen de gevels 
van particuliere cn openbare gebouwen te plaat
sen op de punten, waar hot grootste verkeer is. 
Zij stellen nu aan den rand voor cen post van 
f 7800 op de begrooting van 1869 te brengen 
om een begin van uitvoering tc geven aan den 
maatregel. De kosten van oprichting van 100 
uurwerken bedragen 18,250 franken, waarbij 
40,000 el draadgeleiding is aangebracht. De jaar-
lijksche kosten van onderhoud ziju 2000 franken. 

Amsterdam. De nauwe Halsteeg (thans her
doopt in Damstraat) cn de oude Doelen- of Hoog
straat zijn aan cene zijde aanmerkelijk verbreed, 
doch hebben de ellendige abords of enge toegan
gen van wederzijden behouden. Die kostbare ver-
brecding mist dus voor een groot deel haar doel. 
De aangelegde voetpaden zijn reeds nu te smal 
geoordeeld en worden waarschijnlijk voor gemeen
tegeld spoedig breeder gemaakt. Aan de zijde, 
waar minstens een 40 huizen zijn gesloopt en on
getwijfeld 400 huishoudens zijn verjaagd, zien 
deze straten cr uit als cen oude smerige kam, 
met hier cn daar uitgebroken tanden. Herhaal
delijk is in dit blad gewezen op den hoogen prijs, die 
door de (verjaagde) bewoners geboden wordt cn 
betaald is voor plekjes grond of inhammen tus
schen allerlei afschuwelijke zij- cn achtergevels uit 
de Pijlsteeg en de Hoogstraat. Het zou bespotte
lijk zijn, de waarde van eene vierkante cl grond 
te willen afmeten naar hetgeen cr voor wordt 
aangeboden door lieden, die op dezelfde plaatsen 
hunne affaires hadden, en ze daar wenschen te 
behouden. 

Het zal nu noodig zijn, dat het gemeentebestuur 
de nieuwe Damstraat, verlenge tot den Dam,door 
de huizen op den Vijgendam aan de zijde van het 
hoeden-magazijn van Froger te onteigenen cn te 
amoveeren, en de nieuwe straat ter andere zijde 
minstens tot aan den Kloveniersburgwal vervolgd 
wordt. Zonder dat zal de verbreeding haar doel 
missen; reeds nu is het aanzien der cene of vci-
brecdo zij van deze Damstraat zeer onooglijk, en 
zal het zich lang doen wachten, voor en aleer 
eene goedsluitende rij ferme gebouwen en winkels 
daar ter plaatse kan worden opgericht. Er is 
cen middel dat afdoend is. De gemeente ontei-
gene dc huizen aan één kant van de Pijlsteeg, cn 
verkoope daarvan dc gronden. Halve maatrege
len zijn altijd af te keuren, vooral als ze strek
ken, om cene buurt onooglijker te maken als 
ze vroeger was. Om die reden verzoeken wij den 
gemeenteraad, dat hij zijn plan volledig doorzet 
en niet halfweg blijft steken. 

— Naar wij vernemen heeft do hooge vloed 
van 24 dezer belangrijke schade aan den kist
dam in het Y bij Schcllingwoudc toegebracht cn 
is die dam bij cen buitenwatorstand van 1 el + 
A.P . over omstreeks 25 ellen lengte bezweken. 
Dientengevolge was de put in een oogenblik ge
vuld en zijn 4 vaartuigen naar binnen medege
voerd , van welke een dadelijk is gezonken. Per
soonlijke ongelukken heeft men gelukkig niet te 
betreuren. 

Maastricht. Alle perceelen van dc vroeger 
besproken veiling van voormalige militaire ge
bouwen en vestinggronden zijn gegund, met uit
zondering van het 10de perceel, dat in weerwil 
van zijne goede ligging nabij het bassin van dc 
Zuid-Willemsvaart niet meer dan f 8100 mocht 
opbrengen. Wij houden ons verzekerd dat deze 
grond, waarop een goed onderhouden artillerie-
loods staat, die tot verschillende doeleinden kan 
worden ingericht, bij eene volgende veiling be
duidend meer zal gelden. 

Haarlem 28 October. In do op heden ge
houden vergadering van den gemeenteraad is aan 
dc orde gesteld de behandeling van het rapport 
der speciale commissie voor het voorstel van B. 
en W. betreffende de verbetering van den too-
stand der stads wateren. Uit dat rapport blijkt, 
dat tusschen dn leden der commissie een zeer 
uitecnloopcnd verschil van gevoelen bestaat om
trent de wcnschelijkheid, het nut cn de uitvoer
baarheid van de verschillende door B. en W. 
aangeprezen werken. De commissie stelde alleen 
voor om de Leidschc vaart over eene lengte van 
minstens 5000 ellen tot 2.20 cl beneden A. P. 
en de Brouwersvaart, dc Houtvaart cn dc beide 

Brouwerskolken tot 2.00 beneden A. P. uit te 
diepen, welke werken in het plan van B. cn W. 
mede waren opgenomen, doch waaraan de com
missie eenige uitbreiding wenschte te geven ; na 
discussie werd besloten de zaak aan te houden 
totdat ook op de overige punten van het voor
stel van B. cn W. rapport was uitgebracht. 

A r n h e m 30 October. Heden voormiddag ten 11 
uur vereenigden zich in dc gedecoreerde groote 
zaal van Musis Sacrum de door de Jury's bekroonde 
inzenders op de Tentoonstelling van Nijverheid en 
Kunst, dezen zomer alhier gehouden. Bovendien 
waren een aantal autoriteiten, dc leden van de 
Jury's, inzenders, leden der Maatschappij van 
Nijverheid, abonnés cn hunne dames tot dc plech
tigheid uitgenoodigd, die door de muziek van 
het Park-Orkest, onder directie van den heer W. 
Stumpff, werd opgeluisterd. Na de uitvoering van 
een paar muziekstukken werd dc vergadering ge
opend door ZExc. den minister van binnenlandsche 
zaken, die, na cen korte welkomsgroet, overging 
tot de uitreiking der gouden en zilveren medail
les. Daarna voerde het orchest de prachtige sym
phonic van het Lobgcsang van Mendelsohn uit. 
Na de feest-ouverture van van Bree, uitgevoerd 
na dc pauze, werd dc uitreiking der bronzen 
medailles door ZExc. den minister hervat en 
daarna dc lijst der inzenders, aan wie eer
volle vermeldingen ten deel vielen, voorgelezen. 
Hierop nam ZExc. op nieuw het woord om allen, 
die medegewerkt hadden tot het welslagen van 
de Tentoonstelling, hartelijken dank te brengen, 
waarbij hij dc industrieelen en kunstenaars aan
spoorde op den ingeslagen weg voort te gaan en 
door ontwikkeling van nijverheid en kunst tot 
welvaart van hot vaderland mede tc werken. 

Dc heer Mouton van 's Hage sprak daarop na
mens dc bekroonden een woord van dank aan 
de commissie die deze Tentoonstelling had geor
ganiseerd en aan allen die tot het gelukkig slagen 
er van hadden bijgedragen. De uitvoering der 
Jubel-ouverture van Webcr, eindigende met het 
volkslied, besloot de plechtigheid. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan dc redactie! 
Evenals de leden der Tweede Kamer te 's-Hagc 

vol zijn over de zaak Busken Huid , stellen de 
leden van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst minder of meer, althans allen cenig 
belang in den afloop van het onderzoek der com
missie , die op voorstel van den heer Gosschalk 
zal overwegen, op welke wijze uitbreiding kan 
worden gegeven aan bovenbedoelde Maatschappij. 

Dc namen der leden van die commissie waar
borgen goede vruchten van dien arbeid en dat 
de heer Leliman reeds in 1807 in dc lOdca 
vraag op de algemcene bijeenkomst eigenlijk het
zelfde heeft gevraagd , kan niet anders dan be
wijzen , dat dc heer G. zeker hoog ingenomen 
was met die vraag van den heer Leliman, zon
der toen (misschien door ambtsbezigheden) daarvan 
eene beantwoording te leveren. 

Ofschoon do heer L. in een der laatste num
mers van uw geacht weekblad iedereen aanraadt, 
nu maar tc zwijgen en liever eerst het verslag 
der commissie af tc wachten, wensch ik toch 
(zonder den heer L. boos te willen maken) aau 
dc benoemde commissie een klein voorstel ter 
overweging te geven. 

Dc opdracht, die betrekking heeft op uitbrei
ding van dc Maatschappij, zal toch zeker niet 
uitsluiten, dat deze commissie tevens eene ver
betering b. v. van de wet mag aan do hand ge
ven ? en als zoodanig is mijn voorstel eenvoudig 
dit: om in de wet der Maatschappij een artikel 
in tc lasschen van den navolgenden inhoud. 

«Wanneer 30 leden schriftelijk aan het bestuur 
tc kennen geven, dat zij een bepaald lid als 
zoodanig geschrapt willen zien, wordt bij stem
ming op dc algemecne vergadering beslist of 
daartoe wordt overgegaan, indien namelijk blijkt 
dat 9/10 gedeelte der stemmers voor het voor
stel zijn." 

Hierdoor zou werkelijk op onschuldige wijze 
ecu artikel in dn wet verschijnen, ten waarborg 
dat de vriendschappelijke geest van alle leden, 
waardoor de algcmeene vergaderingen zich steeds 
hebben gekenmerkt, niet te eeniger tijd wordt 
veranderd in partijschap cn twist, die dikwijls 
door de verwijdering van slechts één persoon zijn 
te voorkomen en waaraan zonder zoodanige wet
telijke bepaling niet licht te denken valt. 

Zonder toepassing is het artikel natuurlijk on
schadelijk eu wenschen daarentegen 9/10 gedeelte 
der leden dc verwijdering van één persoon, dan 



is het ook zeker nuttig voor de vergadering dat 
hij ga 

Met de opneming dezer weinige regelen zult u 
verplichten 

Leprozenburg, Uw bestendigen lezer 
24 Oct. 1808. II. 

Aan de Redactie. 
In het derde nommer der «Bouwkundige Bijdra

gen," komt eene vertaling uit » The Building News' 
over dc bouwkunst op de laatste wercldtentoon 
stelling voor, die bij vergelijkingmet het Engelsche 
tijdschrift, dat wij in ons bezit hebben, verre vnn 
getrouw is te noemen, ten opzichte van de 
bouwkundige teekeningen, die de architect Cuij-
pers van Amsterdam, naar Parijs had gezonden 

De vertaler heeft misschien wel uit beleefdheid 
het oordeel, over die teekeningen gegeven, weg 
gelaten, en is daardoor niet beleefd geworden 
voor de lezers van de «Bijdragen," die voor al 
les belang stellen in dc werken van hunne land-
genooten en het even onpartijdig als hoogst be
langrijk oordeel van den vreemden deskundigen 
daarover gegeven, op prijs zullen stellen. De 
beoordeelaar zegt in goed en verstaanbaar En-
gelsch van de teekeningen des heeren Cuijpers 
het navolgende: 

»De voorstellingen van eerstgenoemd bouwwerk 
(het museum Willem I) maken het oordcel las
tig, want de opstand vertoont ons een sierloos 
gebouw in den Vlaamschcn stijl der 17' eeuw, en 
het perspectief levert eerie overbrenging van het
zelfde ontwerp in Gothischcn stijl. 

min beide teekeningen is het zwakste punt, de 
behandeling van de breede ruimten tusschen de 
vensters der verdiepingen en de drempels der 
hooge dakramen, die aan de hoofdverdieping 
licht verschaffen. 

«Eene zoo in het oog springende gelegenheid 
voor sculptuur is hoogst onverantwoordelijk ver
waarloosd , cn het wapenschildtje in het midden 
van elk der groote muurvakken opgehangen, 
schijnt' meer dienstig om de zwakte van dit ge
deelte te doen uitkomen, dan om ze te bedekken. 

»IIet belangrijkste in deze reeks teekeningen 
zijn de details der dakbedekking, die eene studie 
alleszins waard zijn. Van de drie ontwerpen voor 
kerken is ontwijfelbaar het beste dat der restau
ratie van Onze Lieve Vrouwe te Roermond. Het 
is ons niet duidelijk welk aandeel aan den heer 
Cuijpers toekomt, en hoeveel aan het origineel. 
Daarom kunnen wij hem moeielijk meer loftuiting 
geven. De kerk zelve is zeer fraai in het Ro-
inaausch karakter gebouwd, dat aan Duitschland 
eigen is ; zij is belangwekkend als oud bouwwerk 
cn als herstelling daarvan. 

»De ontworpen kerk voor Amsterdam is zoo 
tamelijk aanmatigend in hare uiterlijke gedaante, 
en in dezelfde mute kan zij geen aanspraak ma
ken op indrukwekkendheid. 

«Zij is als het ware beplant met pinakels en 
spitsen tot in het onuitstaanbare en beveelt zich door 
niets aan, dan door eene opeenstapeling van dee
len, die veel arbeid eischen. 

«Zijne kerk van den Heilgcn Dominicus te Nij
megen is zeer armelijk, cn van veel minder ge
halte als wij er sedert jaren in Engeland zien 
verrijzen. Op zijn minst staat dit ontwerp dertig 
jaren bij onzen kerkbouw ten achteren. 

"In- schoone gelegenheid, die de hoek der straat 
aanbood, is gruwelijk verwaarloosd, terwijl de 
kerk als hoofdelement van compositie, slechts 
een ellendig achthoekig torentje heeft." 

De lezer zal nu de overtuiging hebben ont
vangen , dat men in Engeland over dc bouw
werken des voorzitters der wegkwijnende afdecling 
Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering 
der Houwkunst, de heer P. J . II. Cuijpers, op 
verre na zoo gunstig niet denkt als de anoniem 
Th. van Hei stelle, die in dc laatst verschenen 
Dictsche Warande van «zenen miji's laarzen" en 
vaneen «geschenk" heeft durven spreken, opeen 
toon, die iets geheim- en waanzinnigs doet uit
stralen. 

Als men zich geroepen acht, de goegemeente 
wat. voor te prediken, dnn behoort de tekst zoo
danig tc zijn , dat deze den toets van eerlijkheid 

uitleg kan doorstaan. Anders krijgt dat H'iV-
7»!H.N--blazeii voor en door familie-betrekkingen, 

ttet^dat verveelt cn pijnlijk aandoet. Wij twijfelen 
'niê*|'^iVde betrokkenen zullen nota willen nemen 
van dit schrijven , dat tevens den heer Van Her-
stelle aanleiding kan geven tot het herstellen in 
zijn' volgend artikel van een paar feiten, die hij 
41 >i den '.bevoorrechten biograaf van den lieer 
Cuimg^,, óf niet wist, óf opzettelijk heeft ver-

en. 
Aankondigingen. 
Dinsdag, S Nov. 

Dordrecht, ten f ure, teu huize vau den lieer J . P. 
Goedhart: het sloopen vau het voorgcdecltc der Woning aau 
de Duiteuwalcvcst, Lett. A. uo. 587, cu het Houwen ecuer 
fladiurichtiiig op voorgeschreven Terrein. 

Woensdag-, 4 Nov, 
Nlledrecht, ten 10 ure, op het raadhuis: het bouwen 

van eeuc schooi, voor minstens tiOO leerlingen, met ceue 
afzonderlijk staande oudcrwijzers-wouing, iu ceu perceel. 

Amsterdam, teu 11 ure, op's Itijks werf: het daar-
stelleu van Uverdekkiiigsknnpen over dc Monitors de Kro
kodil cn dc Tijger, met hijlevcriug vau alle ïnatcrialcu. 

Miiiisl rielit. teu 12 ure, iu het Comcilic-gcbonw: lo. 
het slechten van een deel vau deu hoofdwal aau het lage 
Miinspuut cn van ecu deel van den hoofdwal eu dc voorlig
gende werken ter weerszijde van deu nieuwen weg uaar ilc 
Stations; 2o. het aflirckcu vau dc Oude Wijkcrpoort cu het 
maken v-n een uieuwen doorgang door dc ilnarvoor gelegen 
vcstingwrrkeu; 3o. liet slechten vnu Itastion 1), de redoute 
en het ravelijn vóór de Boschpoort in verhand niet tic vul
ling vau dc gracht om Bastiou D cu der grachten om re
doute cu ravelijn. 

's I lage, ten IX ure, aan het hoofdbureau der Maat
schappij tot Expl. vau Staatsspoorwegen: to. dc vergrooting 
der hoofdgebouwen op de stations te Frauckcr cu Drourijp 
cu dc verlenging vnu het Hoofdpcrron tc Drourijp, ten be
hoeve van den spoorweg vnu llarliiigcu unar <lc Iluunover-
sche greuzen; 2o. het bepleisteren met l'ortlandccmcut vau 
dc huitcuiuuren vnu eenigc stations en Woongebouwen op 
den spoorweg vau Harliugcu uaar dc Pruissischc grenzen. 

Haarlem, teu huize vau den architect P. .lung: het 
bouwen vau eeuc Villn. 

Donderdag, ft Nov. 
Weeap, ten 11 ure, iu het gemeentehuis: het verzwaren 

cu verhoogen vnn het aardewerk van het fort Hinderdam. 
's Ilage, ten 12 ure, anu het miuistcric van binnen), 

zaken: het houwen van eeuc duhbclc hrugwachterswoning 
op het station tc 's Hcrtogcuhoscli. 

Vrijdag, 13 Nov. 
Arnhem, ten 12 ure, aau het prov. bestuur: liet aan

leggen van twee dwnrskrihbeu aan den rechter Waaloever 
nabij ncilrani XXI, beneden het huis gennaiuil dc Altcua, 
te Slijk Kwijk. 

Arnhem, teu 12 ure, nau het prov. hestuur: het aan
leggen van twee dwnrskrihhen en het verlengen vnu dc be
staande kribben X cn VIII, tot verbetering vnn het vaar
water der rivier dc Ussel iu Gelderland, tusscheu dc peil-
raaien no. XLI en \ 1,111 , boveu den Boterboer. 

Zaterdag, 14 Nov. 
Utrecht , ten 2 ure, nau bet provinciaal bestuur: het 

onderhouden van, cu het doen van eenigc vernieuwingen 
aan de gebouwen euz. van 's Itijks Veeartsenijschool te 
Utrecht, gedtircude het janr 1869. 

DlngHdag, 17 Nov. 
Velzen, teu 11 ure, ten raadhuizc: het bouwen vau 

ecu schoollokaal voor 360 leerlingen, in de buurtschap 
Saudpoort. 

Ueer-Ilugo-Waard, ten 12 ure, iu dc herberg Nieuw-
Halfweg: het bouwen ccner kerk met toren cu pastorie. 

Donderdag, IV Nov. 
's Ilage, ten 12 ure, aan het ministerie van biuneul 

zaken: het maken vau het gedeelte vnn het Kanaal door 
Walcheren tusschen de Binnenhaven hij Veere en de Nieuwe 
havcu vau Middelburg. 

Donderdag, 2ft Nov. 
Utrecht, door do Directie dcrNcd.llhijnsjioorwcg-Mnat-

schappij: het leveren vau 66,000 stuks eiken dwarslig
gers, iu negen pcrceeleu, en eikenhout voor 100 stuks 
wissels, iu lien pcrceeleu. 

Donderdag, 2S Nov. 
'a Ilage, tea 12 ure, aau het ministerie vnn biuncnl. 

znkcu: het maken van de aardehaan en kunstwerken, bet 
leggen vau den Bovenbouw met dc levering van deu hal
last voor deu Spoorweg tusscheu de Arucmuulschc havcu cu 
Middelburg, het gravcu van het kauaal door dcOudc Ame, 
het maken van de Spoorwegbrug aldaar eu van ceuige ver
dere werken. 

' H Ilage, ten 12 ure, aan het miuistcric vau biuncnl. 
zaken: het maken vau gebouwen cu eenigc verdere werken 
op het statiou Bommel cn de halte Hcdef, ten behoeve vau 
deu spoorweg van Utrecht naar Boxtel. 

Donderdag, 24 Dec. 
'silage, ten 12 ure, aan het ministerie vau biuneul. 

zaken: het maken cu stellen van den Metalen ltovcubouw 
voor dc brug over het Hollnudsch Diep. 

Afloop van aanbestedingen. 
' H llagc, 22 Oct.: bet keepen en cnrbonisccren van 80 

eikenliuulen wissels cu bijbehoorende 400 eikenhouten dwars-
liggcrs. Minste inschrijver J . H . van Hoogcrwouw te box
tel, voor ƒ1890. 

-M cru w i jk , 28 Oct.: het makcu vau 413000 Ned. ellen 
klinkerstrnatweg met bermen cn hcrincuslootcn, het bouwen 
vau een tolhuis mei twee barrières in dc gemeente Sleeuwijk 
cu Steenwjjkerwold, Imurtsclinp Knllcukotc, waarvoor 15 iu-
schryviugsbillctten waren Ingekomen. De hoogste inschrij
ver was de heer Juu Doornbos, tc Uhlcboom , voor ƒ 31,980; 
ilc Inagstc de beer C. II. Pcu, te .Tourc voor ƒ21,722. Dien 
tengevolge is non laatstgenoemden het werk gegund. 

Maaatrleht, 2A Oct.: dc uitvoering vau werken tot 
•erbeteriug van het vaarwater der rivier dc Maas, in de ge
meenten Linne cu Wcsscm, nabij den „Hollander". Laagste 
iuscbrdvcr de heer Straatman te Linuc voor ƒ11,694. 

's Ilage, 27 Oct.: het maken cn stellen vau ecu ijzeren 
lichtopstuud met koperen lantaarn, benevens bet maken der 
danrvoor noodige tuitdccriugcu aan dc Vul bij Zicrikzcc. 
Daarvoor wnrcu zeven billctten ingekomen. Dc minste in
schrijving was die van dc maatschappij de Uttel, tc Kam
pen , voor ƒ 1372. 

Advertentiën. 
f M E N Z O E K T tegen 1 December e. k. 

op een tractement van zestig gulden per maand 
een BEKWAAM OPZICHTER, met het doen van 
opmetingen en waterpassingen bekend. Inclinee
renden ndresseeren zich met franco brieven on
der letter X. cn onder overlegging van getuig
schriften bij den uitgever van : Dc Opmerker. 

AANBESTEDING. 
H E T R. K. PAROCHIAAL KERKBESTUUR VAN 

DEN H. DYONISIUS tc IIcer-Hugo-Waard, is 
voornemens op Dingsdng 17 November a. s., des 
middags ten 12 ure, bij D. WESTEN, in de her
berg Nieuw Halfweg te Hcer-Hugo-Waard, aan 
te besteden : 

He t B O U W E N eener K E R K , met 
T O R E N en P A S T O R I J . 

De teekeningen en aannomings-voorwaarden 
liggen 14 dagen voor de aanbesteding, ter in
zage bij J. H. A. O0MEN, logement de Boode 
Leeuw te Alkmaar. 

De aannemings-voorwaarden zijn ii ƒ 1 tc be
komen bij de boekhandelaars Gebr. VERMANDE 
te Hoorn, en liggen ter lezing te Amsterdam iu 
het Vosje; te Rotterdam in het Neerland» Wa
pen; te Utrecht in de liggende Os; te Haarlem 
in de Leeuwrik; te Helder bij H. LAMPE; te 
Hoorn in hel Park en te Hcer-Hugo-Waard in 
Nieuw Halfweg. 

Inlichtingen geeft dc Bouwmeester A. C. BLEUS 
te Hoorn. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Grafteekencn, enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparnten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Pree-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 x 2 tot 48 x 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1807, enz. 

Mosaik-parquet ten: gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking vnn Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowcn's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
Bonner-Hütte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C . 

Adres: F O L K E R S ft O». Rapenburg. Amsterdam. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

B I J C H K I I I I O F F en Zonen te Blebrlch. 

Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften, waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N D E B POT. 

(MARLES REHIY & MM\l 
WESTERIIAVEN , Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren Plannen cn Begrootingen voor de 
Verwarming en Ventileering van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hen in te zenden. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PARIJS 1867. 
ZILVEREN MEDAILLE ARNHEM 18C8. 

Zinken Dakbedekkingen , Dakramen , 
Dakroeven , Gestampte, gegotene, getrok-
kene en gedrevene Bouwkundige Voorwer
pen , als: Raamroeden, Go ten , Gevel
ornementen, Kapiteelen, Balustraden, Ba-
lusters, Lijstversieringen, Spitsen, Consoles, 
Vazen , Letters enz. Baden in soorten. Ge
golfd Z i n k voor Verandah's steeds in voor
raad in verschillende nummers. 

I t O I I K V I I I IS cV C O I H P . 

Derde jaargang. N°. 45 

fineiijit ftnnld ttderti Ziltriif bij 
D. A. THIEME te Arnhem. 

Prij't per .1 maanden franco p.p. ƒ 1.65. 

7 November 1868. 

Iel ibnittrl nek nti «• jwfiif. 
Urtrilltiu) lultl ƒ-.!» psr gewonen regel 

u ƒ -.<5 'oor U|d tl e» V. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 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 V. W . V A N G E N D T J G - z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURGH, C. J. VAN B00RN, D. GROTHE, 3. II. LËMMAN, 1L LINSE, 8. E. V7. ROORDA VAN EïSINGA, II. P. VOGEL 

EEN EN ANDER OVER NEDERLANDSCII-1N-
DISCHE EN BRITSCH-INDISC1IE SPOORWEGEN. 

Wie zich aan anderen spiegelt, 
spiegelt zich zacht. 

Eerstdaags zal dc Tweede Kamer bijeenkomen, 
om te beraadslagen over de Indische begrooting 
en over die van het Ministerie van Koloniën. 
Daarbij moet ook het spoorweg-vraagstuk ter 
sprake komen. Over het verledene zal zij, in 
spijt van de aandeelhouders, wel den mantel der 
vergevensgezindheid werpen. De hoop op eene 
enquête is vervlogen. Wie schuldig i s , doe een 
beroep op God on zijn geweten. En ofschoon dit 
gemakkelijker valt dan wederlegging van uitge
brachte beschuldigingen , (') daar God niet ant
woordt, cn het geweten niet hoorbaar fluistert, 
schijnt het toch voldoende. 

Voor onpartijdigen is bet duidelijk , dat de 
eerste spoorweg op lava door dc heeren Sloet 
van dc Beele en Fransen van dc Putte cn dooi
de Kamers verknoeid werd. Maar de claqueurs 
cn dc onwetenden wrijven zich de handen van 
blijdschap, omdat, de in aanleg zijnde lijn na de 
opening van het vak Tan'ggocng tot Kedhoeng 
Djati meer opbrengt dan vóór de exploitatie van 
dit gedeelte. Een der mcdc-arbcidcrs van De 
Opmerker heeft echter aan hen, die sanguinische 
verwachtingen bouwen op de Britsch-lndische ba
nen, gevraagd of deze, bij verlenging, ook meer 
per mijl hebben afgeworpen. Hij haalt mijne 
brochure: Eenige denkbeelden over goedkoope 
spoorwegen op Java ann en schijnt deze dus te 
kennen. Bij aandachtiger doorbladering had hij 
daar kunnen vinden (bl. 44—45): 

»Mcn heeft tot heden de voordeden van die 
overwalsche spoorwegen breed uitgemeten, maai
de schaduwzijde niet getoond. //;/ a — zegt Victor 
Hugo in de Miserable)— un silence qui ment. Zoo 
wordtdoor sommigen hoog opgegeven van hetdrukke 
reizigers-vervoer. Het is zeer begrijpelijk, dal 
als in, 1859 slechts 100 cn in 1802 reeds 311 
mijlen in exploitatie zijn, er in 1802 meer 
personen van den spoorweg gebruik zullen .ma
ken dan over dc kortere lijn het geval was. Maar 
men vindt alleen in het getal passagiers per mijl 
een' maatstaf tot beoordeeling van de drukte. 
Welnu, dit nam bij de East Indian line aldus af 
(Juland Danvers, Report lo the Secretary of Slate 
for India iu counnil on railicai/s in India for thé 
year 1802—1803 p. 14): 

Bengal Division. 
1859 100 mijlen 9001 
1800 100 — 9203 
1801 217 — 7005 
1802 311 — 0228 

En bij den Madras railway (Ibid., p. 17): 

(*) Zie mijn' brief vau 9 Jauunri j l . aan de Locomotief 
cu mijn artikel van 29 Januari jl . voor het Soerabajanli 
Handelsblad. 

1859 9G mijlen 
1800 137 — 
1801 221 — 
1802 282 — 

3070 passagiers. 
0535 — 
4440 — 
3835 — 

»Mcn ziet uit de jaartallen , dat de verminde
ring niet te wijten was aan den llritsch-Indischen 
opstand. Integendeel, de reactie, uit elk her
stel van rust geboren, heeft de spoorwegen niet 
kunnen opbeuren." 

Dezelfde mede-arbeider beweert zeer juist, dat 
de spoorweg uit Semorang vermoedelijk minder 
per mijl zal opbrengen, naarmate hij zich van 
het rijke en dicht bevolkte dist rikt van dien naam 
verwijdert. In alle andere landen heeft men be
gonnen met de rijkste plekken onderling te ver
binden door dc kortste spoorbanen. Maar dewijl 
Indië een exceptioneel land is, liet de baron 
Sloet zorgvuldig dc zuidwaarts in de bergen ge
legen koffietuinen cn dc oostwaarts in dc vlakte 
gelegene rijstvelden ter zijde en trachtte in zuid
oostelijke richting dwars door de heuvelruggen 
de wildernis te bereiken. Vooreerst was dit in 
overeenstemming met dc staatkunde van het 
juiste midden, want de bcrglijn was aanbevolen 
door den radicaal Stieltjes en de vlaktelijn door 
den radicalen onderteckenaar dezes, terwijl onze 
staatslieden — geloof ik — doctrinairen zijn. De 
baron Sloet noemde dit: het Amerikaansche stel
sel. En de minister Kransen van de Putte riep: 
«uitmuntend!" 

Ten andere lag in die wildernis het gehucht 
Serecp, cn daarop waren de concessionarissen 
Poolman en Kol bovenal gesteld. Hors de SEKEEP 
point de salut! Serecp, door de Javanen ietwat 
willekeurig Ngesrep gehecten, is een gehucht van 
zes hutten (waarvan sedert de concessie-aanvraag 
twee verbrand zijn), gelegen op den heuvelrug, 
die de gewesten Semarang cn Soorakarta scheidt. 
Eerlang zal het door de locomotief worden be
reikt, met achterstelling van Batavia, Soerabaja 
en andere groote steden. 

Vó6r i enige jaren trachtte een schrijver in de 
S-mnrangsclie courant belangstelling in het spoor
weg-ontwerp op te wekken door de plastische 
schildering van een os , die, in weerwil van met 
J.ivaansclic dierenliefde kwistig toegedeelde zweep
slagen , onmachtig blijft cene beladen kar eene 
helling op te trekken. Hij noemde zijn' betoog
trant «boeiend." In andere landen laat men zulk 
cene lofspraak aan den lezer over, maar het kan 
niet genoeg worden herhaald, dat Indië in cx-
ceptioneelcn toestand verkeert. 

Het is echter zeker, dat het geld na die roe
rende teekening bijeenkwam. Misschien zullen 
dc aandeelhouders, nu hunne zaken slecht be
ginnen te staan, ook eens verlangen cene plasti
sche beschrijving van Serecp onder do oogen te 
krijgen. 

Dewijl ik een der weinige ben, die het zeld
zame voorrecht hebben gehad die wildernis in 
verscheidene richtingen tc voet tc doorkruisen , 
zou het zelfzuchtig zijn hun dc vruchten van 

mijne ondervinding te onthouden. Ziehier dan 
eenigc snippers uit mijne papiermand : 

«Men wandelt daar uren ver zonder door iemand 
bespied te worden dan door de bescheidene echo 
van het woud en zonder iets anders te hooien 
dan het geschuifel van verdorde bladeren en het 
gedreun van zijn' eigen voetstap. Ngesrep zelf, 
schuchter gelijk cene boschnimf, blijft achter het 
geboomte verscholen , als wilde het zich onttrek
ken aan de hooge eer, die de heer Poolman het 
had toegedacht, cn treurt over de onverschillig
heid van zijne hooge beschermers, die het nooit 
met een bezoek verwaardigden. Alleen wisselt 
hier en daar cene tijgerval de eentonigheid af en 
bevangt den eenzamen voorbijeanger met kort-
stondigen schrik. Tusschen Monggot cn Soera-
karta, een afstand van tien uren gaans, ontmoet 
men geen ander spoor van onze zegenrijke heer
schappij dan twee opiumkitten. 

Een paar inlandschc dorpshoofden vertegen
woordigen daar den Keizer van Insulinde en plan
ten de overlevering voort van die ontzagwek
kende Republiek, die, als Pallas gewapend ge
boren , gewapend zitting nam in den Raad der 
groote mogendheden van Euroop, die met vlam
mende lont vijl' wcrclddeelen doortrok , die den 
Oceaan hulde in de rook harcr duizenden kar
touwen , en wier ontaarde nazaten een moedig 
volk bedwelmen met den rook eener opiumpijp!" 

En nu is de «boeiende" vertelling uit. 
llcvcnons d nos moutons. De wetgevers dan 

verknoeiden de eerste spoorwegbaan op Java. 
Om met hen te voorkomen , dat de geheele toe
komst der spoorwegen in Indië worde bedorven, 
zal ik een en ander omtrent dc Britsch-lndische 
mededeelen. 

1) Rente-waarborg. 
Vooreerst is de rente-waarborg voor beide zeer 

verschillend in werking. Men kan onnoozele 
Hollanders, te Brussel gevestigd, telkens hooren 
uitroepen: »o! ik krijg toch altijd 4'/, per cent 
van mijne duiten," cn als zij die overtuiging 
hebben uitgedrukt, doen zij cr op volgen met 
dat gebrek aau oprechtheid , hetwelk in ons volks
karakter van de oud-Hollandsche xrondigheid" 
alleen den schijn laat bestaan: nik breng graag 
een offer aan het land, waar ik rijk ben ge
worden." Zij vergissen zich deerlijk. Zij zouden 
4 '/i "/0 trekken, als de spoorweg slechts veertien 
millioen gulden kostte. Maar hiermede vleit zich 
zelfs dc Directie niet meer. In Engeland heet 
het ook wel, dat de waarborg slechts geldt voor 
het geraamde kapitaal, maar de minister van 
koloniën Sir Stafford Northcote heeft die uitleg
ging door daden vernietigd. Toen de Calcutta 
and South Eastern Railway onlangs ten gevolge 
van aanhoudend verlies moest liquidccren cn aan 
den Staat overging , ontvingen de aandeelhouders 
niet alleen het begrootte, maar zelfs het besteede 
kapitaal terug met de rente tot den laatsten dag. 
Een schrijver van de Quarterly Review roemt 
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dit als gezonde en helderziende politiek; ik zie 
er alleen i n , dat de minister zeer mild was met 
het geld van de Staatsburgers, dus van anderen. 
Voor de eer van onze wetgevers onderstel ik , 
dat de Nederlandsche aandeelhouders van den 
Indischen spoorweg zich niet met zulk eene red
ding kunnen vleien. — Deze laatsten zijn genoeg 
gewaarschuwd geworden door den heer Stieltjes, 
en zij althans kunnen zich niet verschuilen ach
ter het voorwendsel van de eischen der «hiërar
chie." Zij konden begrijpen, dat hun ecu strik 
werd gelegd, waarin zij moedwillig zijn gevallen. 
Hunne schade mag door niemand anders worden 
gedragen dan door hen zelven. Kunnen zij die 
verhalen op de schuldigen, des te beter, maar 
in geen geval op dc onschuldigen, die slechts 
met zwaarder belastingen hunne coupons zouden 
kunnen doen stijgen. — 

2) Spoorweg-net. 
Het was een gelukkig denkbeeld van het Hof 

van Bewindhebbers der Engelsche Oost-Indische 
Compagnie, toen het vóór ruim vijftien jaren 
Lord Dalhousie als Gouverneur-Generaal naar 
Britsch-Indië afvaardigde. Hij was in het moe
derland minister van koophandel en openbare' 
werken geweest en woekerde in Indië met de in 
die waardigheid opgedane ondervinding. «Elke 
poging — schreef hij — om reeds nu een vol
maakt en alles omvattend net te ontwerpen, dat 
geheel Indië overdekt, zou ontijdig wezen." Maar 
hij begreep te recht, dat men beginnen moest 
met het omtrent de aan lc leggen hoofdlijnen 
eens te zijn. Hij ontwierp dan ook een negental, 
dat goedgekeurd werd. De omschrijving daarvan 
zou den meestcn lezers van De Opmerker ver
moedelijk weinig belang inboezemen. Volgens 
hem moest de uitvoering worden overgelaten aan 
particuliere maatschappijen, die rechtstreeks, 
maar niet plaagziek , gecontroleerd worden door 
het Gouvernement. «Dit — zeide hij — was 
het beginsel, waarvoor ik verscheidene jaren ge
leden streed, toen ik nauw verbonden was met 
dezen tak van openbare werken. Ik mag zonder 
verwatenheid beweren, dat, als dit beginsel toen 
meer ten volle was erkend geworden, de eige
naars der spoorwegen in Engeland en het lijdende 
publiek nu in een beteren toestand zouden heb
ben verkeerd dan zij schijnen te doen." 

De betreurenswaardige juistheid van deze op
merkingen is spoedig bevestigd geworden en nog 
droeviger uitgekomen in de laatste jaren. In 
plaats van een grondig bestudeerd spoorwegnet 
voor Engeland te leggen, onder bezieling dooi
den nationalen ondernemingsgeest, cn gesteld on
der bewaking van de voorzichtigheid der Regee
ring, namen ministerie en parlement het beginsel 
van onbeperkte mededinging aan. De demon van 
wilde en gewetenlooze speculatie werd losgelaten, 
de stem der eerlijkheid gesmoord en ccn stelsel 
van oplichterij en plundering georganiseerd, waar
van men moeilijk de wederga zou vinden in de 
geschiedenis der misdaden. Naar dit beginsel 
van teugellooze mededinging op een gebied, waar 
monopolie natuurlijk, dus onvermijdelijk, is, heeft 
men de maatschappijen vergund elkander te gronde 
te richten en het publiek te benadeelen, om dooi 
hooger tarief de ondergane verliezen te dekken. 
Het Engelsche stelsel heeft schipbreuk geleden 
door gebrek aan dat rechtstreeksch, maar niet 
plaagziek, toezicht, waarop lord Dalhousie te ver
geefs bij Sir Robert Peel aandrong, en dat, bij 
aanneming, aan Engeland twaalfhonderd millioen 
gulden zou hebben bespaard, verslonden door 
roekeloos aangelegde lijnen, en het zou hebben 
gevrijwaard tegen daling van de openbare zede
lijkheid en de verachting van de beschaafde wereld. 

Het was een schijnbaar gelukkig denkbeeld, 
toen onze minister van koloniën Mr. James Lou
don in 1861 den baron Sloet van deBeelc, voor
zitter van den Raad van toezicht op de spoorwe
gen (in de wandeling genaamd Bloedraad) naar 
Indië afvaardigde, om de spoorwegwenschen van 
zijn vriend en vroegeren mede-concessionaris Kol 
te verwezenlijken, maar de uitkomst heeft nu 
reeds geleerd, dat de aandeelhouders van den 
Indischen spoorweg voor die benoeming zullen 
bloeden. De heer Van Vloten heeft er in zijne 
edele brochure, Drie vraagpunten, reeds op ge
wezen, dat de baron een' wrok te koelen bad 
aan den heer Stieltjes. De baron had eene con
cessie gevraagd voor een roekeloos spoorwegnet 
in Nederland, dat, onder andere dwaasheden, 
ook onze weerbaarheid in gevaar bracht. Dc 
concessionarissen zoudon gedurende honderd jaren 
ruime rente trekken, tc waarborgen door den 

Staat en te betalen door »die arme, goede Ja
vaantjes." Man kann's probiren. Later lieten 
zij zich vinden voor vijftig jaren. Zij zouden de 
concessie aan eene maatschappij verkoopen voor 
ccnigc millioenen gulden, en de Arnliemschc en 
Utrcchtsclie lustgooderen zouden vermeerderd zijn 
geworden met Sloetenburg en Kollenburg. Niet 
dom, he ? Maar die bation d'essai ging niet op. De 
ingenieur en krijgskundige Stieltjes schreef er tegen. 
De Tweede Kamer wou wel bijten. De spreker 
uit Almelo wilde eene lijn langs Almelo, despre
ker uit Hoorn eene lijn langs Hoorn. Maar de 
Eerste Kamer prikte in den ballon, en daar lag hij! 

De heer Sloet moest zich nu behelpen met de 
betrekking van Indisch onderkoning, die hem eerst 
na vijf jaren vijf tonnen gouds zou opbrengen. 

Het was hard. Die ziedende wrok benevelde 
dan ook zoo zijn anders helder hoofd, dat al dc 
vruchten van zijne spoorweg-werkzaamheid zich 
laten samenvatten in dit gedicht: 

Hij trok ccn streep 
Over Scrccp. 

Hoe de Tweede Kamer er toe gebracht werd, 
een heuvelachtig terrein voor een vlak terrein 
aau te zien, heb ik reeds medegedeeld in de twee 
aangehaalde Javasche couranten. De baron Sloet 
beroepe zich niet op zijn vlekkeloos geweten, 
want ik zoude hem dan eene samenspraak uit 
Le diable d quatrc herinneren: 

»— Mijn geweten is schoon. 
— Evenals uw hemd. 
— Wat wilt ge daarmee zeggen? 
— Dat ge pas con ander hebt aangetrokken." 
Wat hij verzuimde, het ontwerpen van een 

spoorwegnet in groote trekken, heb ik voor hem 
gedaan, in de hierboven bedoelde brochure, toen 
hij mij had verbannen en ontslagen, en ieder ver
wachtte , dat ik eerstdaags sterven zou. Het was 
mijn legaat aan de Javanen. • Goud of zilver bad 
ik niet, maar wat ik had, dat gaf ik hun. 

Ik zal hier dien arbeid niet in zijn geheel her
halen, ten einde de meeste lezers van De Op
merker, die vermoedelijk evenveel weten van 
Java's aardrijksbeschrijving als van die van de 
maan of van Uranus, niet af te schrikken door 
namen vol ng's , waarvan het uitspreken hun keel
pijn zou berokkenen. Slechts een paar woorden. 
Vooi de bijzonderheden sla men mijn boekske op 
of raadplege de heeren Stieltjes, N . H. Henket 
en J. G. van Gendt Jr. De heer Stieltjes heeft 
reeds in Januari 1862 aangetoond, dat op Java, 
welk eiland in zijne geheele lengte gesneden wordt 
door het gebergte Gocnoeng Kendeng, het ver
voer van Noord naar Zuid vijf- tot zesmalen zoo 
duur is als van West tot Oost. Ik heb dit ook 
herinnerd in bet handschrift mijner Nota Over den 
invloed van spoorwegen op den Javaschen land
bouw voor het Landhuishoudkundig Congres van 
1864 te Haarlem ('), maar het bestuur der Ne-
derlandsch-Indische maatschappij van landbouw cn 
nij vei beid schrapte die opmerking. De lezer moge 
raden waarom. 

Ook heeft de heer Stieltjjs er op gewezen, 
dat de havens der noordkust in oorlogstijd met 
die der zuidkust door spoorwegen verbonden be
hooren te zijn, ten einde spoedig hulp te kun
nen zenden aan de enkele bedreigde punten, en op 
de opene plekken zoowel produktcn tc kunnen 
laden als troepen en anderen toevoer uit het stief-
moedorland te kunnen lossen cn spoedig te bren
gen , waar zij het dringendst noodig zijn. Im
mers, sinds het tractaat van Parijs (1856) be
hoort elke blokkade tc steunen op een voldoend 
smaldeel en niet meer, zooals vroeger, op een 
stuk papier of proclamatie. 

Maar er is ook een strategisch argument voor 
spoorwegen van west naar oost. Voor een aan
vallenden oorlog (zie o. a. Annates des poets et clt. 
1862, Juillet) moeten de spoorwegen loodrecht 
oj> dc grenzen, maar voor een verdedigenden 
oorlog evenwijdig aan de grenzen loopen. Op 
Java hebben wij uitsluitend verdedigende oorlo
gen te voeren. 

Ik zoude daarom vroeger of later deze lijnen 
wenschen aangelegd tc zien: 

Van Noord naar Zuid : 
1* van Batavia naar Tjilatjap (Buitenzorg 

daarin op te nemen); deze «militaire weg" 

(*) Vóór de bekendwording van mijne verbanning eu out-
slag, werd die Nota als iets volmaakts geprezen eu eenparig 
tot de uitgaaf besloten. Na de bekendwording liet men 
haar, bij gebrek aau ruimte, ook iu 1865 ongedrukt. Ik 
vroeg den secretaris De Clercq beleefd om opheldering. Geen 
autwoord. Mcu voud echter wel plaats voor het denkbeeld 
vau deu voorzitter baron Sloet tot üldhuis (broeder vau deu 
laudvoogd) vulsel voor cauapé's uit ludié tc ontbieden. 
Per maü? 

is sinds tmeeeneeerlig jaren sin rijpe over
weging;" 

2' van Scmarang naar Tjilatjap; 
3' van Scmarang naar Patjitan ; 
4* van Soerabaja naar Prigi; 
5" van Pesoeroean naar Malang. 

Van Oost naar West: 
6' van Soerabaja over Módjókertö, Kertósönó 

en Ngawie naar Soernkarta ; deze «mili
taire weg" is sinds zesentwintig jaren «in rijpe" 
overweging; hij snijdt rijke djatibosschen; 

7e lijn van Malang naar Solo; deze snijdt 
ook rijke djatibosschen. Men blijve ten 
znUen van de Brantas-rivier, om gevrij
waard te zijn tegen de braaksels van den 
vuurspuwenden berg Keloct en ten zuiden 
van de Kctjalih, oorsprong der Solorivier, 
om reusachtige ravijnen te ontwijken. 

Een blik op dc kaart is voldoende, om te doen 
zien, dat dit net reeds geschonden is door de 
dwaze in uitvoering zijnde baan. Zonder deze 
zoude N". 2 en N". 3 van Semarang tot Mage-
lang ééne lijn hebben uitgemaakt. 

In geen geval belaste liet Gouvernement zich 
met den bouw. Het heeft reeds te veel hooi op 
de vork. Het is in Indië reeds boer, kruide
nier, kostschoolhouder eu wat niet al. Daaren
boven kweeke men toch niet de zucht om amb
tenaar to worden aan, die een kanker van de 
meeste Staten en op Java aan den Wester
ling , maar vooral aan den inboorling reeds te 
veel eigen is. Het Gouvernement gunne even
min het geheele net aan dóne enkele maatschappij 
Verliest deze, zoo is het altijd de Staat, die te 
hulp snelt, om groote, algemeene belangen te 
redden. Wint zij daarentegen, zoo ontvangt de 
Staat weinig of niets. 

Het gevo daarom die lijnen aan b. v. vier 
maatschappijen, streve niet naar een leeuwen
aandeel, kenne haar een billijken rente-waar
borg (•) voor het geraamde kapitaal toe, zoodra 
de lijn in exploitatie is, doordringe zich vooral 
van de dure verplichting ccn goedkoop vervoer
middel te schenken aan die armen, die ons van 
staatsbankroet redden, en verleene, tot bereiking 
van dat doel, een renteloos voorschot of subsidie 
in eens. Maar vooral cische het een'spaarzamen 
bouw. 

3) Aanleg-kosten. 
In zijn jongst verslag (1867-68) deelt dc Brit-

schegouvernements-commissaris Julund Danvers uit 
een rapport van een officieel comité mede: «zonder 
«iets te kort te doen aan sterkte of duurzaamheid, 
ikau het Indische spoorwegstelsel zulke wijzigin-
«gen ondergaan, dat de meeste lijnen in geen 
«geval meer zouden kosten dan honderdtwintig-
«duizend gulden per Eng. mijl van één spoor 
»(ƒ 75000 per kilometer), en dat, onder gun-
«stige omstandigheden, de meeste lijnen voor veel 
«geringer som kunnen worden ondernomen." Tot 
dusverre hebben de Indische banen gemiddeld 
zestig percent meer gekost on soms het dubbel. 
Daarentegen kostte eene enkele, die van den heer 
Wilson, slechts ƒ 22000 de Nederlandsche mijl. 
Zoo men toch op zijn Amerikaunsch wil stelselen, 
volge men de spaarzaamheid van de Vereenigde 
Staten na. In 1834 had men daar een' spoor
weg tusschen Charleston en Augusta gereed, lang 
210 kilometers, die elk gemiddeld minder dun 
/' 14000 kosten; andere aldaar, volgens Michel 
Chevalier (Diclionnuire de {'économie politique, Art. 
Okemin de j'er) van / 19000 tot ƒ 2 5 0 0 0 ; die in 
Florida van 1851—1853, volgensAndiganne(As» 
cliemins de fer ajourd'lmi d dans cent am) min
der dan zevenduizend gulden por kilom. In de 
Vereenigde Staten waren de aanlegkosten van 
3801U kilometers gemiddeld /' 47000 (Uittr. Kon. 
lust, van liuj., 1859—60, p. 110; American 
Itatlroad Journal, 1864, 2 Jan. p. 10) 

In Engeland, Schotland cn Saksen logt men 
nu zijtakken aan van f 30 tot ƒ 4U000 de Ned. 
mijl. Op Java kan men voorloopig niet de inrich
ting als de daar gevolgde volstaan. 

in het artikel Goedkoope spoorwegen , dat ik be
werkte voor het Instituut van Ingenieurs, (1865-
1860; kan men zien , welke besparing Queensland 
verkreeg door een smaller spoor aan te nemen 
dan het naburige Nieuw-Zuidwallis. Het deed dit, 
iu weerwil der bezwaren van overladen op dc 
grenzen. Java is eon eiland en heeft zich 

{*) Iemand in den Haag, die ecue concessie gevraagd had, 
verklaarde mij, datdc waarborg van 3 °/ 0ï S'/j 0 / ° , voldoende 
is. Mcu verben uooit uit bet oog, dat zulk een waarborg 
slechU ecue zedelijke ondersteuning behoort te ziju, zoo iniu 
mogelijk ccne uiateriëele. 

jus vooi' spoorwijdtc ann geen nabuur tc storen, 
jlen zoude er daarom veel geld uitwinnen bij eene 
breedte van 0,85 meter, wat scherper bochten 
20ii gedoogen en dus veel gold doen bezuinigen 
„p ingravingen en ophoogingen. 

In een bergachtig land met dwergachtige pro-
Juctic is zulk een smal spoor een gebiedend ver
eischtc. 

4) Drukte van vervoer en tarieven. 
De Indische oudgasten slaan u altijd dood met 

het woord éulat, hetwelk beteekent: onbeschreven 
gebruik, of meestal, onbeschreven misbruik. Als 
ge op Java voet aan wal zet, is eene der eerste 
raadgevingen, die gij krijgt: «stoor nooit een' 
inlander, terwijl hij eet, want dat is tegen zijn 
adat." Maar wordt gij dan zoo graag opgeroe
pen, als ge bang zijt, dat uw visch koud zal 
«•orden ? 

Een ander: «ransel een'Javaan nooit of scheld 
hein nooit uit, als creen derde bijstaat." Eilieve! 
krijgt gij zelf graag een klap of standje in hot 
publiek? Of misschien onder vier oogen? 

»— Zullen de Javanen druk gebruik maken 
tan do spoorwegen? 

— De oudgust. O, neen! dat is in strijd mot 
kun adat. Het is hier heel anders als in Europa. 
Je inoct wel begrijpen, dat we hier in een 
excep". . . . 

Nu, gij begrijpt het al. Het is zeker zeer 
waar, dat de arme lui op Java evenmin voor 
hun pleizicr met don trein zullen gaan reizen als 
Je Arnliemschc daglooners de baden gaan gebrui
ken to Scheveningen of tc Katwijk aan Zee. Maar 
het laat zich verwachten, dat incnschen, die dik
wijls vijf tot zes uren ver van hun buis loopen, 
om eene marktplaats te bereiken, gretig van dc 
locomotief zullen gebruik maken, als de vracht 
niet te hoog is. 

Daarenboven kon men even zeker voorspellen, 
Jat in het achterlijke, onbeschaafde Indië het ver
voer minder levendig zoude zijn dan in Engeland 
of Nederland. In Britsch-Indië, waar dc kaste 
een argument is, gelijk bij ons de adat, zijn die 
twee stellingen dan ook door de uitkomst be
vestigd. 

Opbrengst in Britsch-Indië 1867—1868: 
(6400 kilometers gereed) 

personen £ 1,430.000 
goederen 3,272.000 

Gedurende twee semesters hebben de opbreng
sten van de twee voornaamste lijnen meer dan de 
gewaarborgde rente opgebracht. 

De tarieven voor reizigers op de East Indian 
line zijn per Engelsche mijl van 1,6 kilometer: 

le klasse 2'/ 4 penny van 5 centen 
2e » l ' / 8 » » » » 
3e » % » » » » 

Deze tarieven zijn veel lager dan die op Java 
en worden toch nog te zwaar geacht voor de 
middelen der lagere klasse, zoodat het Gouverne
ment onlangs heeft voorgesteld ze met een derde 
te verminderen. 

Onze Regeering boude tovens in het oog, dat 
Je bevolking van Britsch-Indic geen enkelen pen
ning batig slot aan het moederland opbrengt, cn 
Jat dus de Javanen nog meer aanspraak kunnen 
maken op hare welwillendheid. 

Het is vooral de dorde klasse, die in Britsch-
Indië de spoorwegen voedt. Van 1867—1868 
betaalde 

de le klasse £ 77.000 
» 2e » 109.000 
„ 3e » 1,250.000 

Op 13,740.000 reizigers behoorden 95% tot 
Je derde klasse. Men ziet hieruit, dat dc rede
neringen, aan den kaste-geest ontleend, beschaamd 
«erden, cn mag een gelijk lot verwachten van 
Ie adat-argumenten. De Britsche oudgasten had
den beweerd, dat nooit ccn Brahmin, die uit het 
hooft) van den Schepper gesproten is, in één en 
denzelfden waggon zou willen zitten met een Soc-
dra, dio slechts uit Gods tcenen is voortgeko
men. Noblesse oblige. Maar de Brahmin deed 
gelijk dc adellijken in het westen en zorgde in do 
'erstc plaats voor zijne beurs. 

5) Honorarium van de directie. 
Gelijk ik reeds zeide, zijn er 0400 kilometers 

<an het Britsch-Indiscbe spoorweg-net in exploi-
latie en 2600 in aanleg. Van dc negen maat
schappijen heeft ééne geliquideerd. Welnu, het 
gezamenlijk honorarium van de directies dor acht 
overige maatschappijen heeft in het laatste jaar 
"iet meer bedragen dan zesennegentigduizend 
Widen, terwijl de bezoldiging van de directeuren 
Jcr langste lijn (2400 kilom.) gedurende tien jaren 
•"veranderd is gebleven, ofschoon het kapitaal 
'teeg van 5 millioen tot 28 millioen pond sterling 

en de inkomsten, met hare toenemende verant
woordelijkheid , van t 300.000 tot meer dan 
£ 2,000.000. 

Vergelijken wij hiermede de Hollandscho belan
geloosheid. 

De spoorweg op Java is in ontwerp lang 200 
kilometers, waarvan 25 in exploitatie. 

De opbrengst is ƒ10,000 per maand. De drie 
directeuren in don Haag ontvangen ƒ28,000 
'sjaars, waarvan de voorzitter ƒ 12,000, ieder 
der twee anderen ƒ8000 , om niet to spreken 
over de verkoopsom der concessie, die de voor
zitter Poolman met den lieer Kol en andere aan
vragers heeft ontvangen. Wel werd in der tijd 
aangezegd, dat hij die som zou offeren voor eene 
weldadige instelling in het land, waar hij rijk 
was geworden, maar tot heden werd het lot van 
de lijdende menschheid in dat eiland er niet merk
baar door verzacht. 

6). Verhouding tusschen moederland en kolonie. 
Zoowel iu Engeland als bij ons heerscht er 

groote onverschilligheid van het moederland jegens 
de kolonie. Alleen eene schitterende overwinning 
of eene vreessclijkc nederlaag brengt daarin tijde
lijk verandering. 

Als het budget tc Kalkutla klopt, zijn dc ban
ken van het parlement te Londen ledig. Bij ons 
valt een klein verschil waar tc nomen. Onze 
volksvertegenwoordigers bemoeien zich met dc 
geringste kleinigheid cn hebben altijd den mond 
vol van dc banden nauwer toe te balen, want 
die banden bestaan hierin, dat dc Javaan veel 
geld moet betalen, terwijl hij nog oven onbe
schaafd is als bij onze komst, Alleen geniet hij 
meer veiligheid, maar ook dit is in ons eigen 
belang. De Indische spoorwegen hebben den wel-
dudigen invloed uitgeoefend , dat de Engelschen 
zich nu meer aan Indië laten gelegen liggen, 
omdat er meer dan duizend millioen van hunne 
guldens in dat land stoken. Zoo moet het ook 
bij ons worden. Tot heden hebben wij slechts 
naar ons toe gestreke.i. Wij inoefen wat meer 
van ons afschuiven. Wij zullen dan eene dure schuld 
aflossen. Java zal gelukkiger zijn dan Hindoestan, 
zoodra een betere geest van het moederland uit
gaat , want in de toepassing, in don omgang met 
don oosterling zijn wij verre boven do Engelschen 
verheven. Een Brit zegt hem: »Rascal! jij bent 
vrij". Een Hollander zegt: „Vriendlief! jij moet 
voor mij werken", en blijft overigons, bijna zon
der uitzondering, zacht. Maar voor een' zoon 
van hot fiere Albion is b. v. de schoonste eigen
schap van een dikken knuppel, dat men er een 
«vrijen" nigger mee kan afranselen. Zoo gelij
ken de meeste wagens voor de 3e klasse in 
Britsch-Indië op beestenwagens. Laat dus een 
beter beginsel van Nederland uitgaan, en Java 
zal een der meest gezegende landen van den aard
bol zijn. Daartoe kunnen dc spoorwegen een 
krachtig middel worden. Als zij zuinig en oor
deelkundig worden aangelegd en beheerd, kun
nen zij goede rente afwerpen. Nederland kon tot 
heden niet uit plichtbesef geraken tot plichtbe
trachting, bet beproeve dit nu langs den weg van 
eigenbelang. 

Brussel, 2 Nov. 1808. 
S. E. W. Roorda vau Eysinga. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

De Russische baan van Kursk naar Worebjo, 
over ccne lengte van 105 wersten, is den 20»*'" 
October voor het publiek verkeer geopend. 

— De bijdragen voor bet op te richten stand
beeld van keizer Maximiliaan iu Triest hebben 
roods een cijfer van 56.000 florijnen bereikt. 
Hot comité is bozig met liet vaststellen van een 
programma, waarnaar de kunstenaars uit hot 
binnen- cn buitenhuid kunnen mededingen. 

— Directeuren van het Sucz-kanaal hebben 
ccn staat openbaar gemaakt, waarin de toestand 
der werken op 30 September is aangeduid. Uit 
het nauwe kanaal cn bassin te Port-Said en het 
kanaal naar Suez moest iu totaal 74,112,130 
kubiek, ellen grond worden getrokken, waarvan 
tusschen 15 Augustus en 15 September 2,081,307 
kubiek, ellen werden uitgebaggerd , terwijl hot 
totaal van den weggevoerden grond nu 49,309,522 
kubiek, ellen bedraagt. Achtenvijftig bagger
machines zijn daarmede bezig, terwijl er nog 
twee worden aangevoerd. Hot getal werklieden 
bedraagt 14,853. 

— De begrooting der stad Brussel is in ont
vang en uitgaaf op dertien millioen franken en 

deze week in discussie gebracht; men ziet hieruit 
dat do begrooting van de hoofdstad van België 
tot oen aanzienlijk cijfer is opgevoerd. 

— De groote koepol van do kerk van «het 
heilige graf' te Jeruzalem is gereed cn het pro
tocol, wanrin dit feit is vermeld, werd den 26 
September door den gouverneur van Palestina 
en dc consuls-generaal van Rusland en Frankrijk 
onderteekend. 

B I N N E N L A N D . 
•s-Gravenhage. Z. M. beeft benoemd: tot 

hoofd-iug. van den waterstaat 2de kl. den ing. 
1ste kl. J. Dirks, met handhaving van bet onbe
paald verlof, hem bij besluit van den 9den De
cember 1864 verleend; tot ing. van den water
staat 2de kl. de adsp.-ing. C. F. M. II. Schneb-
belic en M. B. G. Hogcrwaard; en tot adsp.-ing. 
van den waterstaat de surn. K. F. W. Rooseboom 
cn G. A. Escher. 

— Bij Koninklijk besluit van 28 October j l . , 
n". 7, is bevorderd tot landmeter van de 1ste 
klasse bij het kadaster de heer C. J. Genet, thans 
landmeter van dc 2de klasse, 

— Bij besluit van 0 October 1868, n". 43, 
heelt Z. M . , beschikkende op een verzoekschrift 
van J. II. IluiI en twee anderen, wonende te 
Amsterdam, als voorzitter, eerste secretaris en 
eerste penningmeester van de meubelmakers-
verecniging: Amslels Eendracht, gevestigd te Am
sterdam , de statuten dezer voor 25 jaren aange
gane verceniging goedgekeurd en haar als rechts
persoon erkend. 

— Bij beschikking van den minister van Bin-
ncnlandsclic Zaken, zijn na voorafgaand verge
lijkend onderzoek, benoemd tot surnumerairs bij 
den Waterstaat do civiel-ingenieurs W. Verweij 
en C. do Bruijn. 

— Bij beschikking van den minister van bin
nenlandsche zaken is bepaald dat met I". No
vember c. k. de spoorwegopziener J. H. A. Hanckar 
wordt ontheven van het toezicht op den dienst van 
den spoorweg Zutfen-Hengelo-Enschedé tot de 
grenzen in de richting van Glancrbeek en van den 
spoorweg van Almelo naar dc Pruisische grenzen 
in de richting van Salzbcrgen, en vervangen door 
den spoorwegopziener J. A. A. Jonkergouw, ter 
standplaats Delden, en hem wordt opgedragen 
bet dagolijksch toezicht op den dienst van den 
spoorweg van Utrecht naar Waardenburg, ter 
standplaats Utrecht. 

Amsterdam. Do voordracht van burgemees
ter cn wethouders tot het beschikbaar stellea 
van ƒ7800 in 1869 voor het maken van electri-
schc klokken is verworpen met 13 tegen 8 stemmen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING AMSTERDAM. 

De wintervergaderingen werden den lödeu Oc
tober geopend in het gewone lokaal. Nadat do 
secretaris mededeeling had gedaan van verschil
lende ingekomen stukken, waaronder dc verslagen 
van de Zusterafdeelingen tc 's-Gravenhage cn 
Rotterdam, drie brochures van den heer Leli
man, benevens een schrijven vangemelden heer, 
werd aan de orde gesteld de kunstbeschouwing 
van dc nagelaten teekeningen en schetsen van 
wijlen den architect II. Springer. Na afloop daar
van herdenkt dc heer Leliman met een kort woord 
den overleden kunstbroeder en verzoekt der ver
gadering als blijk van achting voor den afgestor
ven bouwkunstenaar van hunne plaatsen op tc 
staan, waaraan onmiddellijk door allen werd 
voldaan. 

Een belangrijk schrijven van don heer Leliman 
word nu in behandeling genomen. Hierin kwa
men voor onderscheidene wenken en voorstellen, 
ten einde den bloei der afdeeling te verhoogen. 
Langdurige discussion waren hiervan het gevolg, 
waaraan deel namen de heeren A . N. Godefroy, 
G. II. Kuiper, J. Smit, J. Gosschalk, J. de Haan 
en anderen, terwijl eindelijk het besluit werd 
genomen om den brief tc doen drukken en rond 
dcelen mot een praeadvies van het bestuur, 
waarna do vergadering werd gesloten. 

Correspondentie. 
Den lieer J. H. Leliman te Amsterdam. Uw 

brief in antwoord op het artikel van den heer 
Roorda van Eysinga over eene academie voor 
kunsten in Nederland zal in een volgend nummer 
worden opgenomen. 
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Aanbestedingen. 
Aankondig ingen 
Donderdag, t'l Nov. 

Haarlem , ten 2l,.'ï u r c > het prov, bestuur: het ma
ken van eikenhouten biuncn-vlocddcuren in de schutsluis 
Willem III, en van verdere werkzaamheden aan dc kunst
werken van het Noordhollandsch Kanaal, in twee perceelen. 

Vrijdag, 13 Nov. 
Middelburg. teu 10 ure, aan het provinciaal bestuur: 

het maken cu iuhangen van ecu panr plaatijzeren wnnijcr-
deuren, voor de Westbui ten sluis te Terneuzcu. 

Arnhem, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het aan
leggen van twee Kribben op den rcgtcrucvcr van dc rivier 
den Boven-Riju, aan het Spijk, in dc provincie Gelderland. 

Arnhem, teu 12 ure, aan het prov. bestuur: liet aan
leggen van twee dwarskribbcn aan den rechter Wanlocvcr 
nabij pcilraai X X I , beneden het huis genaamd dc Altcua, 
tc Slijk Éwijk. 

Arnhem, ten 12 ure, nan bet prov. bestuur: het aan
leggen vau twee dwarskribbcn cn bet verlengen vau dc be
staande kribben X cn VIII, tot verbetering van het vaar
water der rivier de Ussel iu Gelderland, tusschen de peil-
raaien no. XLI en XL111, boven den Boterboer. 

Zaterdag, 14 Nov. 
Utrecht, ten 2 ure , uau het provinciaal bestuur: het 

onderhouden van, en het doen van eenige vernieuwingen 
aan dc gebouwen enz. vau 's Rijks Veeartsenijschool tc 
Utrecht, gedurende het jaar 1869. 

Mnandag, 10 Nov. 
Maastricht, teu 10 ure, aan het prov. bestuur: het 

verlengcu van de voorziening aan den regtcr Maasoever, 
onder dc gemeente Tegclcn. 

Dinsdag, 17 Nov. 
Vel zen, ten 11 ure, ten raadhuize: het bonwen van 

een schoollokaal voor 350 leerlingen , in de buurtschap 
Sandpoort. 

Heer-Hu go-Waard, ten 12 ure, in dc herberg Nicuw-
Holfweg: het bouwen eener kerk met toren cn pastorie. 

Woensdag, 16 Nov. 
Vlaardlngen, 12 ure, door Kerkvoogden der Hcrv. ge

meente: het afbreken eener oude pastorie cn het bouwen 
eener nieuwe pastorie en kosterswoning. 

Donderdag, 19 Nov. 
's Hage. ten 12 ure, aan het ministerie van biuncnl 

zaken: het maken vau het gedeelte van bet Kanaal door 
Walcheren tusschen de Binnenhaven bij Vecrc cn de Nieuwe 
haven van Middelburg. 

Haar lem, ten 2lU ure, aan het prov. bestuur: dc aan
leg van cen tclcgraaflyn met een draad tusschen Edam cu 
Monnickcndam, cn van een met twee draden tusschen den 
grooten weg der 1ste klasse no. 1, nabij den tol bij het 
Papenhek en Wccsp, in twee perceelen. 

Vrijdag , 20 Nov. 
's Bosch, ten lO'/^nre, aan het provinciaal bestuur: het 

maken van krib- eu rijswerken ter verbetering vnu het vaar
water op de rivier de Maas, ouder de gemeenten Driel, 
provincie Gelderland, cu Alcm c. a., provincie Noord
brabant. 

Bosch, ten 10"., ure, nan het prov. bestuur: bet on
derhoud van de rijzen pakberm cn de krib aan den moud 
van het Heuadcnsch kanaal, van dc rivicrwaterkeercudc wer
ken der voormalige vesting Hcusdcn, alsmede van dc Iïrjks-
neilschaleu aldaar, tc Veen cn te Slccuwijk, iu de nrovincic 
Noordbrabaut, gedurende dc jaren 1869—1871, ingaauilc 
den laten Januari 1869 en eindigende den Sisten Decem
ber 1871. 

'H Bosch, ten lO'/i ure, aan bet provinciaal bestuur: 
het onderhoudeu der inundaticsluizcu iu den linker Maas
dijk boven Woudrichem, cn in den Altcnaschen zeedijk aan 
de Hakkcrskil, in dc provincie Noordbrabant, gedurende de 
jaren 1869—1871, iugaandc den lstcn Jauuarij 1869 cn ein
digende den 31sten December 1871. 

Bosch, ten 10'/j ure, aan het prov. bestuur: het her
stellen cn onderhouden gedurende 1869 van dc Rijks rivier-
werken langs dc beide oevers van dc Hoven-Maas, van het 
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kanaal van^St. Audrics tot Woudrichem, iu drie perceelen. 
' H Bosch, ten 10'/. ure, aau het prov. hestuur: het on

derhonden gedurende bet jaar 1869 van dc schipbrug met 
bijbehoorende werken bij Hedel, behoorende tot dc dienst 
der Vecrcn in Noordbrabant. 

's Bosch, ten l l ' / 3 ure, aan het provinciaal bestuur: 
het onderhouden en herstellen vau dc werken bij den Baard-
wijkschen Overlaat en van de Rijkssluis in dc oostelijke 
vaartkadc van Waalwijk, behoorende tot dc rivier de Maas, 
provincie Noordbrabant, ingaande den lstcn Januurij 1869 
en eindigende den Slstcu December 1869. 

Woensdag, 25 Nov. 
Utrecht, door dc Directie derNed.Rhijuspoorwcg-Mnat-

schappy: het leveren vau 66,000 stuks eikeu dwarslig
gers, in negen perceelen, cn eikenhout voor 100 stuks 
wissels, in tien perceelen. 

Donderdag, 2A Nov. 
'a Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zaken: het maken van dc aardebaan cu kuustwerken, het 
leggen van den Bovenbouw met de levering van den bal
last voor den Spoorweg tusscheu dc Arnemuidsche haven en 
Middelburg, bet grnveu van het kanaal door dc Oude Arne, 
het maken vau de Spoorwegbrug aldaar eu van cein'gc ver
dere werken. 

Hage, ten 12 ure, aan het ministerie vnu biuucul. 
zaken: het maken van gebouwen en eenige verdere werken 
op het station Bommel cn dc halte Hcdcl, ten behoeve van 
den spoorweg van Utrecht naar Boxtel. 

Vrijdag, 27 Nov. 
Groningen, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: 

het graven van een Afwatcringknnnnl van het Slochlerdiep 
naar l'armsum, met het malten der daartoe behoorende 
Ku nat werken. 

Donderdag, 24 Dec. 
Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van biunenl. 

J l i het maken eu stellen van den Metalen Bovenbouw 
voor de brug over het Holïandsch Diep. 
zaken: 

• j |vopr di 

. Afloop van Aanbestedingen. 
Amsterdam, 27 Oct.: het bouwen van 10 perceelen, bc-

i J^vattende te zamen 72 woningen, op cen terrein, gelegen op woningen, op 
het voormalig Drilveld, tusschen dc Achtergracht en Wete
ringschans. Aangenomen door don heer dc Groot, van 
KnoljeituarnrrVWii;/104,077. 

Gravenhage, 4 Nov.: Bestek u°. 15, dc vergrooting 
der. hoofdgebouwen op de stations tc Franckcr eu Dronrijp 
en-de- «rlcugmg vanl^et hoofdperrou te Drouryp, ten be

hoeve van den spoorweg van Halingen naar de Hannovcr-
schc grenzen. Bestek n". 16, het bepleisteren met portland-
cement van dc buitenmuren van ccnigc stations eu woon
gebouwen op den spoorweg van llarliugcn naar dc Pruisaische 
grenzen. — Minste inschrijvers: bestek u°. 15 dc heer J. 
Jaagsma, te Sncck, voor ƒ7960, — en voor bestek n°. 16 
dc heer E . A. Kuijpers, tc Hecrcnvccn, voor/5840. 

Maastricht 4 November, lo. bet slechten van een 
deel vau den hoofdwal cn voorliggende werken ter weder
zijden van den nieuwen weg naar de stations: elf inschrij
vingen, als: 

J. Boshouwers tc Dordrecht voor f7,000; II. Kcmpcnccrs 
tc Maastricht voor ƒ8,489; P. Stevens te Maastricht voor 
flO,:J09; II. Uinmels tc Maastricht voor ƒ 11,577; O. Straat
man tc Linuc voor /'ll.ttgD; J . Vcrnimincu te Druucu voor 
ƒ11,990; J , Wcusten tc Maastricht voor ƒ12,250; .1. 11. 
Timmermans tc 's Hertogcnbosch voor f 12,314; J . G. A. 
Houben te Maastricht voor f 12,990; J . Kliju tc Mnustriebt 
voor ƒ15,590 cn .1. Witteling» tc Maastricht voor /' 17,340. 

2o. het afbreken van de oude Wijkcrpoort en het maken 
van cen nieuwen doorgang door de daarvoor gelegen wer
ken : elf inschrijvers, als: 

F. W'ittcliugs tc Maastricht voor /"10,489; P. Stevens te 
Maastricht voor ƒ 10,900; II. Unnuels tc Maastricht voor 
ƒ12,000; J . Wensten tc Maastricht voor f 12,840; .1. Bos
houwers te Dordrecht voor ƒ14,100; II. Kcnipeuecrs tc 
Maastricht voor ƒ14,749; J. Jcma tc Maastricht voor f 14,890; 
J . G. A. Houbcu tc Maastricht voor ƒ 16,550; .1. Veriinmeii 
te Druucu voor ƒ16,600; J. B. Tinitiicrnians tc 'sHcrtogeu-
bosoh voor ƒ10,660; en J, Klijn 1c Maastricbt voor/'23.909. 

3°. het slechten van Bastion D , dc redoute cn het ravelijn 
voor dc Boschpoort iu verbaud met dc vulling van de gracht 
voor bastion D. enz., tien iuscbrijvers, als: 

F. van Wijlick tc Kesscl voor ƒ9,848 j 3, Boshouwers tc 
Dordrecht voor ƒ9,987; J . G. A.'Houbcu tc Maastricht voor 
ƒ10,888; J . Wcusten tc Mnastricbt voor ƒ11,115; II. Kciu-
pencers tc Maastricht voor ƒ 11,345; Jos. Jcrna tc Maastricht 
voor ƒ11,560; J. B. Timmermans tc 's Hcrtogenboscb voor 
ƒ13,330; J . Vcrnimmen tc Druncn voor ƒ14,800; P. Ste
vens te Maastricht voor ƒ19,000; cn .1. Kliju tc Maastricht 
voor ƒ 19,793. 

Advertenties. 

AANBESTEDING. 
H E T R. K. PAROCHIAAL KERKBESTUUR VAN 

DEN H. DYONISIUS te Heer-Hugo-Waard, is 
voornemens op Dingsdng 17 November a. s., des 
middags ten 12 ure, bij 1). WESTEN, in de her
berg iVteiiw Halfweg te Heer-Hugo-Waard , aan 
te besteden : 

Het B O U W E N eener K E R K , met 
T O R E N en P A S T O R I J . 

De teekeningen cn aannemings-voorwaarden 
liggen 14 dagen voor de aanbesteding, ter in
zage bij J. II. A. OOMEN, logement de Hoode 
Leeuw te Alkmaar. 

Dc aannemings-voorwaarden zijn a ƒ I te be
komen bij de boekhandelaars Gebr. VERMANDE 
te Hoorn, en liggen ter lezing tc Amsterdam in 
het Vosje; te Rotterdam in het Neêiiands Wa
pen ; te Utrecht in de liggende Os; te Haarlem 
in de Leeuwrik; te Helder bij II. LAMPE: te 
Hoorn in het Park en te Heer-Hugo-Waard in 
Nieuw Hal/weg. 

Inlichtingen geeft de Bouwmeester A. C. B L E U S 
tc Hoorn. 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- cn andere ins tr urn en
ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE, DEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE WERKEN. — 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. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam-en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolon, Vazen, Fonteinen , Grafteekenen, enz. 

Ransome's Patented Solut ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparatcn tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpstcenen van 12 x 2 tot 48 x 6 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1867, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransen 
fabricaat. , 

Asphalt-dakpapier. tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen , enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan & Sturze, 
Ilonner-IIütte-Vercin, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C°. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

RRONZKN MEDAILLE PAKIJS 1867. 
ZILVEREN MEDAILLE ARNHEM 1868. 

Zinken Dakbedekkingen, Dakramen 
Dakroeven, Gestampte, gegotene, getrot 
kene cn gedrevene Bouwkundige Voorwer
pen, als: Raamroeden, G o t e n , Gevel 
ornementen, Kapiteelen, Balustraden, Ba. 
lusters, Lijst ver sieringen, Spitsen, Consoles, 
Vazen, Lettors enz. Baden in soorten. Ge 
golfd Z ink voor Verandah's steeds in voor-
raad in verschillende nummers. 

l tOVKNIlUIS & conp. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

I t I J C H K K H O V V en Zonen te Biebrich. 

Dczo C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig, 
schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen 
dan dc beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge, bij de bewerking ook veel goedkooper 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N D E R P O T . 

C H A R L E S R E M & B I Ë N F A I T . 
WESTERIIAVEN , Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM, 

Leveren P lannen cn Begrootingen voor de 
Verwarming en Venti leering van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro 
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hen in tc zenden. 

Toestellen voor verwarming 
met ïieetwater 

(middelbare drukking) 
i n verbinding met luchtverversching. 

AHL en POENSGEN te Dusseldorf, 
leveren deze toestellen met guarantiee sedert 15 
Apr i l 1865 weiden deze in onderstaande gebou 
wen geplaatst: 

1. School cn pensiouaatgebouw van het Ursuliuer Kloos
ter tc Duren, 

2. Bau-Gcwcrkeschulc tc llildcshcim, 
3. Gymnasium „ „ 
4. Centrale Jongensschool „ 
5. Polytechnische school te Akcu. 
6. Ziekenhuis tc Schwclm. 
7. idem „ Horde. 
8. Kon. postgebouw te Elberfeld. 
9. „ idem „ Barmcu. 

10. „ landgerechtsgebouw te Dusseldorf. 
11. Raadhuis tc Keulen. 
12. Groot Aquarium te Berlijn. 
13. Gczclschapslokaal „Erholuug" te Klbcrfcld. 
14. idem van het „Vereh" tc Dusseldorf. 
15. Tnpijtfabrick der ÏI.II. Pcnselcr cn Zoon tcLuncbure. 
16. Fabriek der II.II. W. Boeddinghaus & Co. tc El

berfeld. 
17. Kantoren der Kon. spoorwegdirectie tc Elberfeld. 
18. Droogtoestel voor deu kruidmolcn der Heeren Haas 

Schiifcr cu Bruch tc Schlcidcn. 
Moutecst der H.H. Krnul cn Wilkcning tc Hanover. 
Directie gebouw der Maatsch. Vhoemx tc Laar V 
Ruhrort. 
Vier winkelhuizen tc Hanover, Hageu, Dusseldorf 
Ilagen. . 
Twintig woonhuizen in Duren, Elberfeld, Dussel 
dorf, Duiken, Keulen, Kubrort, Hagcnhof, Aken. 
Vijf oranjcricn tc Bonn, Dusseldorf, Elberfeld. 
Vier Bnd-inricbtingcn. 

Onder aanbeveling bij Heeren architecten ƒ» 
bouwheeren, verklaren de ondergeteekenden t\ch 
bereid opgaven van kosten te berekenen voor 
alle gebouwen, waarvan hun eene teekenwi-
wordt toegezonden. 

A H L en P O E N S G E N te Dusseldorf-

19. 

20. 

12/24. 

25/44. 
45/49. 
50/53. 

Uitgaaf van J. B. WOLTKRS te Groningen. 

Dclledciidaagsclie Bouwkunst, 
Verzamel ing van ontwerpen 

door H. J. H. GRONEMAN. Au, 6. ƒ l - 9 0 -
(Compleet in 20 AJl.J 

Adres: F O L K E R S & C°. Rapenburg. Amsterdam 

^gegeten' *e 4rn\em by D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C . te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL 

Derde jaargang. 9°. 46 

Ttruiijil (trt|iM Mnn Zittrui lij 
O. A. THIEVE te Arnhem. 

Prijl ptr 3 mui*» fruit» p.p. ƒ1.65. 

14 November 1868. 
lei aimeert lieb int m jurpif. 

Mnrleiliti tulti / -.It pir|iiuiirt|tl 
« ƒ-.49 iHt itajel <i «• .1°. 

WEEOLAD voor ARCHTECTEN, HGEHETOS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 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 J G - z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBÜROH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHB, J. H. LELIMAN, tt LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EÏSINGA, H. P. VOOEL. 

O V E R Z I C H T V A N D E S P O O R W E G E N I N B E L G I Ë 

O V E R H E T DIENSTJAAR 1866. 

ALGEMEENE CIJFERS. 

Lengte Carutie 
B E N A M I N G Kosten O Opbrengst 

in s ö door den Zuivere Divi
DER van i f der 

exploi I .-> Stut opbrengst. dend. 
LIJNEN. aanleg. r* exploitatie. 

tatie. betaald. 

— . — 

kilom. franken. franken. franken. franken. franken. franken. Pero. 

790 252,203,163 38,309,516 22,069,703 16,239,813 » 16,239,813 B 
Antwerpen-Gent . . 50 5,169,405 868,643 489,235 379,408 379,408 7. » 
Sambre-et-Meuse . . 104 27,780,698 » i 1,035,000 » 976,291 2. » 
Flandre occidentale . 121 14,988,850 » 811,560 i 787,560 2.32 
Tournai - Jurbise-Has-

selt. 75 13,740,205 » • 1,050,061 i 996,550 7. » 
Brussel-Rijssel-Calais . 40 13,138,217 1 254,132 i 254,132 0 
Dendre-Waes . . . 108 22,000,000 » » 1,823,071 » 1,755,816 8. B 
Luxembourg. . . . 279 88,199,589 7,701,789 4,347,296 3,354,493 334,827 3,689,493 3. » 
A.ntwerpen-Rotterdam. 119 20,182.652 l » 1,064,632 » 1,664,632 5.06 
Lierre-Turnhout . . 37 4,300,000 284,333 253,233 31,100 168,707 199,867 4. B 
Pepinster-Spa . . . 12 2,854,856 342,340 144,905 197,435 » 197,435 5. B 

62 26,728,543 1,702,239 
» 

900,906 801,333 » 801,333 0 
Lichtervelde-Furnes . 33 5,127,514 

1,702,239 
» » 28,000 200,000 228,000 4. B 

Manage-Wavre . . . 41 9,959,592 536,116 330,511 205,605 160,462 366,007 1.20 
61 9,883,348 436,472 286,271 150,201 » 150,201 0 

162 36,100,894 » » 1,185,848 1,103,595 0 
Hainaut-Flandrcs . • 78 28,746,153 » » 774,612 774,612 0 
Luik-Maastricht. . • 29 8,631,164 541,711 337,341 204,370 » 204,370 0 
E c c l o o - G e n t . . . . 19 3,706,331 200,841 135,702 05,139 i 65,139 0 
Eecloo-Brugge . . . 28 4,527,560 123,479 136,598 13,119 s 13,119 0 
Liegeois- Limbourgeois 117 28,138,452 » » 018,837 t 611,337 0 
Brugge-Blankenberghe 14 1,919,332 128,218 66,040 62,178 B 62,178 0 
Hasselt-Aken. . . . 66 20,812,500 1,495,985 985,828 510,157 B 510,157 0 
Haut et Bas-Flcnu. . 62 4,426,166 D » 430,000 B 430,000 10. B 
Nord-Belge: Namen-

Luik . 76 33,785,000 5,014,679 2,330,578 2,684,101 1 2,684,101 B 
— Givet-Namcn 50 14,820,804 

5,014,679 2,330,578 2,684,101 

— Charleroi-Er-
quclinnes 26 22,361,982 2,198,146 744,699 1,453,447 B 1,453,447 > 

— Bergen-Haut-
montet Saint-
Ghislain . . 61 19,652,000 1,569,034 587,024 982,010 B 982,010 B 

Totaal . . 2726 743,884,970 l i 37,015,762 863,996 37,580,603 B 

Nevensgaande tabel is ontleend aan de u.l/o»i-
feuf des Intéréts matériels" van 25 October 1.1. en 
de namen der verschillende spoorweglijnen zijn 
zoomin mogelijk vertaald, om onduidelijkheid te 

voorkomen. Zeer te recht wordt in het Belgische 
blad, waaruit deze en de volgende tabel getrok
ken i s , de aanmerking gemaakt, dat het telken 
jarc moeielijkcr wordt, om de verschillende cgfers 

met juistheid te bepalen; de reden hiervoor ligt 
in de talrijke vereenigingen of samensmeltingen 
van lijnen, die nu en dan plaats vinden cn waar
door de bruto ontvangst van elke lijn afzonderlijk 
niet meer met juistheid te bepalen is. 

Het meerendeel der lijnen kunnen tol drie ru
brieken worden teruggebracht; zij worden door 
den Staat tegen vergoeding van de helft van de 
bruto ontvangst geëxploiteerd, zijn tegen betaling 
van eene vaste rente in huur overgenomen door 
de Algemeene Maatschappij van Exploitatie of 
wel onder eene algemeene administratie veree-
nigd, die de zuivere winsten naar vooraf vast
gestelde grondslagen verdeelt. In het laatste ge
val verkeeren de lgnen. yqn den GranArCentral. 

Dóór deze verschillende combinatiën wordt het 
eene bijna onmogelijke taak de industrieele waarde 
der verschillende sectiën af te leiden, want de 
rente, die aan elke afzonderlijke lijn wordt be
taald , komt niet met de ware opbrengst dei-
exploitatie overeen ; de werkelijke opbrengst over
treft de uitkecring of blijft daarbeneden, al naar 
gelang de exploitecrende maatschappij eene goede 
of eene slechte zaak gedaan heeft. De financi-
ëele waarde der verschillende spoorwegen wordt 
ten naaste bij door deze samensmeltingen en 
verhuringen aangegeven en uit dit oogpunt moe
ten de tabellen geraadpleegd worden. 

Door de opbrengst der exploitatie (kolom 6) 
verstaat men de zuivere opbrengt der zelfstandige 
maatschappijen of de bruto renten, die door 
de maatschappijen van exploitatie worden uitbe
taald. 

De netto opbrengst (kolom 8) omvat de voor-
doelen van de exploitatie en de renten, waarbij 
de kleine algemeene kosten, die steeds op de 
samengevoegde lijnen drukken, in mindering 
zijn gebracht; in dit bedrag zijn ook de gelden 
opgenomen, die door den Staat betaald worden, 
ten einde aan dc verplichtingen tot waarborg 
van de interessen te voldoen. 

Het montant van deze kolom geeft derhalve 
het voordeel, door de industrie van den spoor
weg behaald, niet aan, maar wel de opbrengst 
van het kapitaal, dat gebruikt is. Dit kapitaal 
vertegenwoordigt ongeveer 750 millioenen, waar
van de opbrengst van 36'/j millioen , eene gemid
delde rente van vijf percent vertegenwoordigt. 

De Moniteur des Intéréts Matériels had het 
voornemen een dergelgke staat over den dienst 
van 1867 mede te dcelen, maar de meeste bouw
stoffen ontbreken, al is het dienstjaar zelf ook 
ruim tien maanden gesloten. De administratie 
van dè staatsspoorwegen heeft evenmin haar ver
slag uitgebracht cn de redactie van de Moniteur 
weet niet aan welke redenen hét moet worden 
toegeschreven, dat men zoo nalatig is in de be
kendmaking van stukken, waarin door het groote 
publiek belang wordt gesteld. 

Ten slotte nemen wij de tabel van de verge
lijkende uitkomsten van de spoorwegen over het 
dienstjaar 1866 over. 
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V E R G E L I J K E N D E U I T K O M S T E N . 

B E N A M I N G 

OER 

LIJNEN. 

Staat 
Antwerpen-Gent 
Sambre-et-Meusn 
Flandre occidentale 
Doornik-Jurbise-Hasselt . . . 
Brussel-Rjjssel-Calais. . . . 
Dendre-Waes 
Luxemburg 
Antwerpen-Rotterdam. . . . 
Lierre-Turnhout 
Pepinster-Spa 
Centre 
Lichtervelde-Furncs 
Manage-Wavre '. 
Chimay 
Est-Belge 
Hainaut-Flandrcs 
Luik-Maastricht 
Eecloo-Gend 
Eecloo-Brugge 
Licgeois-Limbourgeois. . . . 
Bruggc-Blankenberghe. . . . 
Hasselt-Aken 
Haut ct Bas-Flénu 
Nord-Belge: Namen-Luik. . . 

— Givet-Namen. . . . 
— Charleroi-Erquelinnes. 
— Bergen-Hautmont et 

Saint-Ghislain. . . 

Totalen cn gemiddelden. . . 

Lengte 
in 

exploita* 
tic. 

kilom. 
790 
50 

104 
121 

75 
46 

108 
279 
119 
37 
12 
62 
33 
41 
61 

162 
78 
29 
19 
28 

117 
14 
66 
62 
76 
50 
26 

61 

2726 

Kosten 

per 

kilometer. 

franken. 
400,391 
104,033 
207,017 
123,887 
183,159 
285,013 
208,395 
315,975 
169,600 
115,050 
235,509 
434,363 
151,491 
242,379 
162,022 
223,041 
307,047 
290,777 
194,855 
159,253 
240,500 
131,822 
315,589 

71,841 
444,220 
298,169 
843,148 

322,095 

272,889 

Per dag en kilometer. 

franken 
133 
48 

75 

21 
77 
70 
9 , 
32 
20 

51 
29 
12 
l 
22 

109 

227 

07 

franken. 
77 
27 

42 

18 
33 
40 
» 
22 
18 

32 
19 
13 
» 
12 
29 
B 

51 

70 

20 

Verhou
ding 
van 
ont

vangst 
tot 

uitgaaf. 

franken 
56 
21 
26 
18 
36 
15 
44 
33 
40 

3 
44 
36 

2 
11 

7 
20 
27 
19 
10 

— 1 
14 
10 
15 
19 

58 

151 

41 

37 

p.c. 
57 
56 

50 
» 
89 
42 
53 
i 
01 
65 

67 
67 

110 
» 
51 
66 

I 

46 

34 

37 

Opbrengst 
van het kapitaal. 

Exploita
tie. 

Exploit. 

garantie. 

p.c. 
5.22 
7.35 
3.50 
5.20 
7.25 
1.93 
8.00 
3.80 
8.25 
0.72 
7.00 
3.00 
0.55 
2.00 
1.50 
3.00 
2.70 
2.50 
1.75 
0 

2.15 
3.25 

0 

9.75 

5.50 

6.50 

5-00 

4.94 

p.c. 
5.22 
7.35 
3.50 
5.20 
7.25 
1.93 
8.00 
4.20 
8.25 
4.04 
7.00 
3.00 
4.47 
3.75 
1.50 
3.00 
2.70 
2.50 
1.75 
0 

2.15 
3.25 

0 
9.75 

5.50 

6.50 

5.00 

5.05 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Het gemeentebestuur van Brussel heeft bij 
hot «loepen van de oude Botermarkt de gelegen
heid niet laten voorbijgaan om het plaatselijk 
archaeologisch museum, dat op het stadhuis ge
houden wordt, tc verrijken en wel met drie ge-
denksteenen. Ter plaatse van de oude Botermarkt 
stond eene kerk (Eglise des Récollets), die na het 
bombardement, dat de stad in het jaar 1695 on
derging, herbouwd werd en waarbij volgens de 
Chronographia Sacra Brabantiae van Sanderus, 
bij den aanvang der werken in 1697, drie stee
nen geplaatst werden uit naam van den Spaan-
schen koning Karei II, van den keurvorst van 
Beieren, Maximiliaan Emanuel en van de stad 
Brussel. Deze drie steenen zijn teruggevonden 
op dc plaats, waar ze oorspronkelijk gesteld wer
den en wel aan den voet van drie der kolommen 
van het schip van de kerk. Deze stecnen zijn 
naar het stadhuis vervoord, terwijl men verder 
aanteekening heeft gehouden van dc opschriften 
op verschillende gevonden grafzerken, die echter 
van minder belang zijn. 

— Het getal der grootsche gebouwen in Wee
nen is weder met cen vermeerderd. Het nieuwe 
gebouw van de vereeniging van vrienden van de 
muziek, dat door den Ober-bouwraad Von Hansen 
is ontworpen en wordt uitgevoerd, is onder den 
kap gekomen. Het tentoongestelde model impo
neert door den klassieken eenvoud en grootsche 
opvatting van stijl. Buiten de talrijke loka
liteiten voor de administratie bevat het palcis 
eene groote en eene kleine concertzaal. De 
groote zaal kan een auditorium van 3000 per
sonen bevatten en gaat door drie verdiepingen , 
terwijl zij door 40 ramen aan 4 zijden licht 
bekomt. 

— De schade aan de verschillende spoorwegen 
in Zwitserland, ontstaan door dc jongste over
stroomingen , is weder in zooverre hersteld, dat 
den 29 October het geregeld verkeer weder kon 
worden opengesteld. 

— Het gedeelte Oderberg-Teschen van de 
Karschau-Oderberger baan is den lstcn November 
voor het publiek opengesteld. 

— Vrijheer Von Loë had bij het tegen elkan
der aanrijden van twee treinen op het goederen
station te Keulen, op het einde van het jaar 

1866, zware kneuzingen aan het hoofd bekomen 
en tegen de administratie van de Rhcinische 
baan eene actie van schadevergoeding ingesteld. 
Het landgerecht aldaar veroordeelde de admini
stratie tot eene schadevergoeding van 10.000 
Thaler, waarmede de heer Von Loë niet tevreden 
was. Op zijn appèl heeft het Koninklijk gerechts
hof van appèl, bij vonnis van 23 October 11., 
deze som verdubbeld. 

— Den 5d™ November is op den Zuid-Wallis
spoorweg , in de nabijheid van Newham, een 
verschrikkelijk ongeluk voorgevallen. Volgens 
een nan den Times gezonden telegram , zou de 
sneltrein van Milford naar Paddington, op an
derhalve mijl afstand van Newham, met een 
veetrcin in botsing zijn gekomen en zouden ver
scheidene reizigers gedood cn gekwetst zijn ge
worden. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Bij besluit van 12 Sept. 

1808, n°. 12, heeft Z. M . , beschikkende op het 
verzoekschrift van C. J. Wilton van Rcede, wo
nende tc Rotterdam, IID. bewilliging verleend 
op de akte, houdende wijzigingen in de statuten 
van dc naamlooze vennootschap: Maatschappij 
voor stoomvaart tusschen Botterdam, Hellevoet-
sluis en Brielle, gevestigd te Rotterdam, inge
volge welke deze voortaan den naam zal voeren 
van: Maatschappij voor stoomvaart: Maasngmph. 

— Bij beschikking van den minister van bin
nenl. zaken van 1 Nov. j l . is het dagelijksch toe
zicht op den dienst van dun spoorweg van Vught 
naar 's-Hertogenbosch aan den spoorwegopziener 
W. D. Eeltjes, ter standplaats Breda, en van 
den spoorweg van Groningen naar Nieuwe Schans 
aan den spoorwegopziener jhr. W. van Andringa 
de Kempenaer, ter standplaats Groningen, opge
dragen; en de spoorwegopziener A. M. Vroeg, 
te Leeuwarden, ontheven van het toezicht op den 
dienst van den spoorweg Groningen-Winschoten. 

Amsterdam. Dc Commissie tot onderzoek 
van het voorstel Gosschalk en hut opsporen van 
middelen, die tot verhooging van den bloei der 
maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst zouden 
kunnen leiden, heeft Zaterdag 7 November eene 
tweede bijeenkomst gehouden. Deze vergadering 
werd door 23 personen bijgewoond en de door 
hen uitgchragte adviezen zijn naar het Bestuur 
der Maatschappij opgezonden, met verzoek der al
gemeene vergadering van praeadvies te willen 
dienen. 

— Wij achten het onze plicht te wijzen op 
onderstaande advertentie, voorkomende in de 
Haarlcmsche courant van 12 dezer, betrekkelijk 
de uitschrijving van eene prijsvraag, waarbij 
eene premie, overeenkomende met cen half pro
cent der bouwkosten, wordt uitgeloofd aan het 
best gekeurde plan van een kerkgebouw; zij 
luidt aldus: 

Het kerkbestuur der Herv. gemeente van 
Grosthuizcn noodigt bij deze H.H. bouwkundigen 
uit tot het inzenden van ccn plan en teekening, 
voor het daarstellen eener nieuwe kerk met to
ren , bevattende p. m. driehonderdenvijftig zit
plaatsen en plaats voor een orgel, do som van 
ƒ20,000 niet te boven gaande; wordende aan 
den inzender van het best gekeurde plan en 
teekening door voornoemd kerkbestuur uitgeloofd 
eene som van een honderd gulden. 

In te zenden vóór den laatsten December de
zes jaars. 

Breda. Voor eenigen tijd werd te Rozendaal 
proces-verbaal opgemaakt wegens het te laat doen 
vertrekken van den spoortrein naar hier, waarop 
de arrondisscments-rechtbank den directeur-gene
raal der maatschappij, bij vonnis van 27 Octo
ber II., heeft veroordeeld tot eene geldboete van 
ƒ 200, subsidiair tot eene maand gevangenisstraf 
cn in de kosten. 

INGEZONDEN. 

Amsterdam, 3 November 1868. 

Waarde heer Bedacteur! 

Met genoegen zag ik, het nommer van 31 Oc
tober in handen nemende,' dat mijne, „losse ge
dachten" over de Koninklijke Academie van beel
dende kunsten alhier, den heer Ingenieur S. E. W. 
Roorda van Eysinga, thans uwen medewerker te 
Rrussel, aanleiding hadden gegeven, om hetzelfde 
onderwerp to bespreken, en aangenaam was het 
mij van geachte zijde een krachtigen steun tcvinden. 

De heer Roorda onderschrijft de hoofdstelling 
van mijn betoog, dat dc Regeering zedelijk ver
plicht is het schoonheidsgevoel aan te kweeken 
en dnt als het daartoe aangewezen middel de 
oprichting en instandhouding cener Academie op 
rijkskosten , geen inbreuk maakt op de regelen 
cener gezonde staathuishoudkunde. In hoofdza
ken zijn wij het dus volmaakt eens. 

Wel maakt de heer R. cene beperking bij deze 
laatste concessie, zoolang ten minste als het 
volk niet uit vrije beweging dienst neemt bij de 
militie of geheel vrijwillig, zonder daartoe uitge
noodigd te worden, zijno belastingen zal komen 
betalen. Evenwel heb ik tegen deze beperking 
geen ernstig bezwaar, en zoo we onder die voor
waarde onze Academie zouden behouden , dan ge
loof ik dat we, in afwachting van die gulden 
eeuw, tijd in overvloed zouden hebben, om ons 
op de opheffing voor to bereiden. 

Maar dit is de kleinste helft van het artikel des 
heeren Roorda. Ik wil kort zijn cn mij op mijn vorig 
artikel beroepen. Zooveel ik mij verheugde over 
het betoog van den heer R. zoozeer bedroefde 
het mij, dat dit Academie-onderwerp wel bezien, 
maar cene krijgslist was, een aanloop om te ko
men op politiek terrein en wel dc koloniale 
qaestie. Ik kan mij daarmee niet vereenigen cn 
oordeel dat gij als redacteur van De Opmerker, 
zeer wel doet, met uw blad niet, in navolging 
van wijlen dc Amstelbodc en de Amstelslem, open 
te stellen voor politieke beschouwingen. Ze zijn 
daar niet op hunne plaats, en ik vleijo mij, dat 
do heer Roorda er niet boos om zal worden, 
als ik hem herinner, dat de zijne er als met 
de haren zijn bijgesleurd. Ik verklaar mij on
bevoegd om de waarde zijner grieven en klach
ten, — die uit zijn artikel zoo duidelijk spreken — 
te bcoordeelen. Ik weet niet te kiezen in het 
alternatief zoo ik meen door Multatuli gesteld, 
of het beter zij, dat de Javaan en de Neder-
landsch-Indische bodem worden geëxploiteerd 
door het Rijk, dan wel voor particuliere reke
ning, en al kon ik mij in deze geheel en al be
voegd rekenen, om met kennis van alle zaken en 
toestanden te oordeelen, ik zou het niet doen, 
waardo redacteur in De Opmerker, omdat dit is 
een weekblad voor de kunst der architecten, in
genieurs, fabrikanten, aannemers en werkbazen. 

Ik meen zeker te zijn, dat het Haagsch letter
kundig congres te recht vreesde geheel buiten 
zijn boekje te gaan, met de behandeling van ko
loniale en politieke vraagstukken, Daardoor zou 

het zijne eigenaardige bestemming hebben verlo
den , iets dat de heer Roorda stellig met vele 
anderen gelooft. En zoo kan ik ook de conclu
sie van den heer Roorda niet toegeven, dat de 
oprichting en instandhouding cener Academie zal 
moeten wachten, tot zijne beginselen, in casu 
koloniale questic, hebben gezegevierd. 

Ik wil onze «verbastering en ontaarding", die 
dc heer R. constateert en als eene uitgemaakte 
zaak schijnt aan te nemen, hier althans in het 
midden laten, maar alleen aanteekenen , dat ik 
mij zoo beleefd mogelijk verzet tegen die conclu
sie en zelfs tegen de motieven. 

Ik ken vele architecten, wier papa's nooit met 
prijs gemaakte slaven, noch met geroofden buit 
te huis zijn gekomen, en die toch geen Van Cam-
pen's noch de Kegser's zijn, maar ik heb juist in dc 
groote zaal van het groote meesterstuk van den 
grooten Van Campen »den «zeldzaam grooten 
landgenoot Multatuli" (over wiens meesterstuk 
in de üederlandsche Spectator van 31 October II. 
iets uit «das Ausland" te lezen staat), hooien 
donderen tegen dc cpiciers armés, voor wei Van 
Campen gebouwd had. En de «besmettelijke sfeer" 
(ik schreef hier de heer R. na) van die cpiciers 
armés, heeft Van Campen niet belet Van Campen 
te worden, noch Rembrand den eersten schilder 
der wereld. 

Evenzoo gelieve de heer Roorda van Eysinga 
de biographiën van Raphael, Michel Amjelo, Ben-
venuto Cellini cn anderen tc lezen, terwijl er 
reeds in de verslagen der afdeelingen door do 
Landsvertegenwoordigcrs, (die het toch wel we
ten, zegt de heer R.) iets over do Academie cn 
hare opheffing is bekend geworden, dat wonder
lijk wel met den inhoud van het krachtig pro
test zamen gaat, door dc 50 stemhebbende leden 
der maatschappij Arti ct Amicitiac alhier, onder
teekend en waarvan een uittreksel tc vinden is 
in do Amsterdamsche cn andere kranten van 30 
October II. En attendant dat de heer R. van dat 
alles kennis zal hebben genomen, zal ik op mijne 
beurt het Journal des Débats ontbieden, om den 
voortreflelijken, edoch wel eens oppervlakkigen 
cn altijd poëtischen Taine uit het kunstlievende 
Frankrijk, over de «ellendige" Nederlandsehe toe
standen tc lezen. 

Ik ben overtuigd, dat de heer Roorda, na de 
lectuur der kunst- cn levensgeschiedenissen van de 
door mij hierboven genoemde wereld beroemde 
meesters in verschillende vakken, zal zeggen, dat 
de atmosfeer, waarin zij leefden, zeker aan die, 
welke we hier in Amsterdam hebben, niets schul
dig bleef. 

Evenzoo was er in het vaderland der groote 
Grieksche en Romeinsche kunstenaars wel iets, 
dat aan «roovers en dieven en prijsgemuakte slaven" 
deed denken. En eindelijk evenzoo is niet het 
herboren Spanje, noch Balie, noch Oostenrijk, maar 
wel het «ellendige Frankrijk" (met zijne heerlijke 
weeldtcntoonstellingen) het verdorven Parijs, het 
middelpunt der kunstwereld, dat steeds van heinde 
en verre de kunstenaars aantrekt. Daarom wie 
te veel bewijst, bewijst niets. 

Qui trop embrasse, mal élreint en als men — 
humaan of niet humaan — de vraagstukken van 
kunst wil dienstbaar maken aan de politiek, dan 
dient men geen van beide partijen. 

En de wijsgeer moge zich tevreden stellen met 
«begrijpen", de practische man wil handelen, en 
daarom «roofstaat" of niet, ik ben en blijf Ne
derlander en voor de koninklijke Academie van 
beeldende kunsten te Amsterdam cn hare hervor
ming op ruime schaal. 

Geloof mij voortdurend UED. Dw. Dr. 
J. H. LELIMAN. 

P. S. In het laatste of September-congres te 
Brussel over het teekenonderwijs gehouden, zijn 
zeer belangrijke discussies gevoerd over het «lof 
niet noodzakelijke der Academiën of hoogere scho
len voor schoone kunsten, die o. a. in de Moni
teur van België, in de Fransche Moniteur des 
Arts, en in de Chronique internationale des 
beaux- arts", als uittreksels voorkomen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING VAN 
BOUWKUNST. 

AFDEELINO AMSTERDAM. 

In de 278"'" vergadering, gehouden den 
30»"" October 1. 1., werd een nieuw lid voorgc-
esteld en vervolgens het tweede gedeelte van 
de kunstbeschouwing van teekeningen uit de 
portefeuille van wijlen den Heer H. Springer 
met de meeste belangstelling door de aanwezi

gen bezichtigd. — Hierna gaf de heer Leliman 
ter bezichtiging eene fraaie verzameling van pho-
tographiëen, voorstellende de hoofdkerk te Bourgos 
in Frankrijk en helderde die door eene beschrij
ving op. Vervolgens besprak hij het in aanbouw 
zijnde militair hospitaal te Amsterdam, waarvan 
eveneens de teekeningen ter beschouwing werden 
gegeven. — Dit laatste ontwerp gaf aanleiding 
tot vele discussion; algemeen was men van oor
deel dat het plan voor vele verbeteringen vatbaar 
was. De teekeningen van de gevels werden al
gemeen als zeer ongelukkig beoordeeld; ten slotte 
werd het besluit genomen eene commissie te be
noemen , die daarover praeadvies zou uitbrengen, 
waarna de vergadering werd gesloten. 

De 279ste vergadering werd den 0 Nov. j . 1. 
gehouden. Nadat door den Voorzitter eenige 
mededeelingen waren gedaan cn een nieuw lid 
werd aangenomen, hadden cr eenige discussiën 
plaats over den bouw van de nieuwe inrichting 
voor kraamvrouwen, die het gemeentebestuur 
heeft opgedragen aan den heer Godefroy. 

Vervolgens werd aan de orde gesteld, de op
heffing van dc koninklijke academie van beel
dende kunsten, alhier. De voorzitter meende 
in herinnering te moeten brengen, dat de maat
schappij Arti cl Amicitiac dienaangaande zich 
reeds had doen hooron, en was van oordeel dat 
ook deze afdeeling niet achteraf mocht blijven. 
Hij verzocht hierop den heer J. Gosschalk, om 
het door het bestuur opgemaakt concept-adres 
voor te lezen, waaraan door dien heer werd 
voldaan. Hierna hadden er vele discussiën plaats, 
waaraan onder anderen deelnamen de heeren A. 
N. Godefroy, J. II. Leliman, P. J. H. Cuijpcrs, 
G. H. Kuiper cn Jb. Olie. 

Het bestuur werd belast om het adres op tc 
maken , behoudens eenige wijzigingen als cen ge
volg der gevoerde discussiën, en het daarna op 
te zenden aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken. 

Vervolgens word ter sprake gebracht, het in 
aanbouw zijnde militaire hospitaal. Do commis
sie, die in de vorige vergadering was benoemd, om 
hierover praeadvies uit tc brengen, was van oor
deel , dat men zich krachtig tegen dezen bouw 
moest verzetten en bij monde van den heer Gos
schalk werd een adres, aan den minister van 
oorlog tc zenden , voorgedragen. Ook dit stuk 
gaf aanleiding tot vele discussiën, voornamelijk 
tusschen dc heeren Leliman , Godefroy, Cuijpers, 
Gosschalk, Kuiper en anderen , waarna het be
stuur werd opgedragen het adres op te maken 
en den minister toe te zenden. 

Nadat door den heer Leliman nog verschillende 
belangrijke zaken werden besproken , onder an
deren over het Rijksbouwwezen, de bewaring 
onzer oude monumenten, enz. sloot de voorzitter 
dc vergadering. 

KONINKLIJK INSTITUUT V A N INGENIEURS. 

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs hield Dinsdag 
10 November, zijne gewone vergadering in het lokaal Dili-
geutia; dc opkomst der leden was middelmatig. 

Na goedkeuring der uotuicn, dankte de neer Boele het 
bestuur voor de door hem voergcstcldc opneming cn versprei
ding der openingsrede, dato 8 September j . 1. 

De secretaris deed voorlezing vau ontvangen gitten. 
Ouder de medegedeelde stukken vestigde dc president 

liet eerst dc aandacht op den brief van den minister van 
binnenlandsche zaken, ten geleide van ccn programma der 
tentoonstelling vau werktuigen enz. voor molens, in het jaar 
1809 tc Leipzig tc houden, cu sprak daarbij ccn woord van 
aanmoediging tot dc leden. 

Vuu het honorair lid De Lesscps was mededeeling ontvan
gen van deu stand der werkzaamheden aan het kanaal van 
Suez, gedurende dc maanden Augustus cn September 1808, 
terwijl nog voorlezing werd gedaan vau ccn later schrij
ven van ZEd., bevattende vragen, die aan het oordeeleener 
commissie waren onderworpen — cn volgens denpresidcntallcr-
gewichtigst warca voor navigatie en kannlisatie in het alge
meen; daarom werd voorgesteld, die vragen iu dc notulen 
op tc nemen iu de hoop dut enkele leden hunne gedachten 
daaromtrent zouden willen lutcu gaan cn die dan later mis
schien in de verhandelingen algemeen kenbaar zouden maken; 
dien overeenkomstig werd besloten. 

Vau het lid Van Prclin was ontvangen ceno beschrijving 
van deu bouw der pijlers voor dc twee draaibruggen met 
vast gedeelte over het Noord-Hollaudsch kanaal in deu spoor
weg Nieuwe Diep—Amsterdam. De schrijver was verhinderd 
zelf tegenwoordig tc zijn, doch behield zich voor, zoo noo
dig, later inlichtingen tc geven op dc vergadering. Dc be
werking vnn ccn 8ud teekeningen, daarbij gevoegd cn voor 
den druk bestemd, was uitmuntend. 

Evenzoo waren door dot lid ter vergadering geëxposeerd tee
keningen van do krnanbrl'g in dc Zaanstreek. 

Het lid jhr. L. A. Sandbcrg had ingezonden cene beschrij
ving der dubbele draaibrug over den mond van dc spoorweg-
havcu uoby Dordrecht. Mede door afwezigheid van dien 
schrijver eu daardoor onbekendheid met do stukken, zal het 
bestuur later, na inzage, over dc opneming beslissen. 

Van het lid Van der Sterr warcu wederom waarnemingen 
aau den Helder ontvangen gedurende de maanden Augustus 
eu September 1868. 

Van het lid Van Dijk was later nog ingekomen eene be
schrijving van cen nieuw werktuig tot het opvoeren van 
groote hoeveelheid water tot aanmerkelijke hoogte en tot 
vervoer van menschen iu mijnputten of schachten. Ter ver-
gadenng tegenwoordig, vond spreker het stuk niet tot voor
lezing of behandeling geschikt. 

Het bestuurslid Fijnjo stelde nu den heer Van Dijk voor, 
indien de Raad over de opneming beslist had, zelf de teeke
ningen op autogrnphisch papier te tcckcncn cn dan, door 
ccn eenvoudige chemische bewerking, op den steen over te 
tc brengen, zooals tegenwoordig met vrucht gedaan wordt 
spreker wenschte dat het Instituut daarmede cene eerste 
proeve deed. Na eenige aarzeling door onbekendheid met die 
handeling, nam het hd Vnn Dijk dat voorstel nan. 

Daarop kwam ter tafel ccn monster stccncu tot bestrating, 
ingezonden door den heer Bos tc Maastricht met begeleidend 
schrijven cn attest van Burgemeester cu Wethouders tc dier 
stede, inhoudende ccno aanbeveling un genomen proeven. 
Volgens schrijven vnn den fabrikant zouden die stccncu boven 
dc gewone gebakken strantstcencn en als bevloering ook in 
vestibules enz. boven Portlandschc cemcut dc voorkeur ver
die ncn, terwijl dc prijs incde zeer toegankelijk is._ 

Ook waren ter bezichtiging gelegd ccnigo teekeningen van 
uitgevoerde werken in gefabriceerd Portlandsche cement van 
den heer Gompertz. 

Het lid Korcvaar deelde cen, door hem verbeterd, schep
rad mede, bestaande in het toepassen van gebogen, in plaats 
van vlakke schoepen; echter verklaarde spreker later, dat 
alleen dat denkbeeld iu hout, niet in ijzer, nieuw was. Het 
voordcel dier raderen hoven de vroegere, bestond hierin, dat 
mcu bij klciucrc nfmeting dezelfde hoogte van wateropvoer be
reiken kan cn het nu ook mogelijk is geworden, het water, 
in plaats van 3 Nederl. clleu, zooals destyds tot 3,50 — 
zelfs tot 4 Ncd. ellen, on te voeren. 

Dc president vroeg ui de sluiting in dc krimp, waaraan 
veel gelegen is, zuiver was, waarop do spreker verklaarde 
dat, door toepassing van Portlandsche cement, juist verkre-
gcu te hebheu. 

Het lid Conrad vroeg inlichting omtrent dc bcpnliug van 
wateropvoer in verband tot winddruk, door molens genomen 
over eenige dagen, waaromtrent men nog geen juiste op
gaven had cn men tegenwoordig in Noord-Holland proeven 
deed. Spreker had echter dc schepraderen nooit bij molens, 
maar alleen bij stoommachines toegepast en kou dus daarop 
gceu antwoord geven. 

Het bestuurslid Fijnjc nn achtte de vinding van den heer 
Korevaar van het hoogste belang en wenschte daarvan nauw
keurige mededeeling, vooral gestaafd door proeven, te ont
vangen, waaraan bijgaand schrijven z. i . niet genoeg vol
deed; in dat gevol zou hij dc opneming in de werken van 
het Iustituut zeer docltrctfcnd achten. 

Dc president deed mededeeling, namens het lid A. J . H. 
van der Toorn, dut het jaarboekje was afgedrukt eu deels 
reeds verzonden. Onder bezichtiging van ecu exemplaar werd 
hulde gebracht aan de commissie van redactie, inzonderheid 
aan het lid Van der Toorn, die reeds gedurende 10jaren, by 
dien omvangrijken arbeid, zich zoo verdienstelijk had ge
kweten. 

Het lid Blommendaal gaf na de pauze ccn verslag van den 
toestand der Schelde, naar annlcidiug vau opnemingen, die 
jaarlijks twee malen door Belgische cu Nederlandsehe deskun
digen worden genomen, ten einde zich tc vergewissen van 
den loop der stroomen, veranderingen van hoogte, diepte, enz. 

Spreker gaf daarbij aanwijzing op ccn tweetal kaarten, door 
beide regeeringen vervaardigd, waaruit bleelft! dat tot nog toe 
alles pleitte ter eere onzer Nederland icho technici. 

Dc president deed mededeeling vau een plan der Deeu-
sche regecriug, oin hetzij aan dc Noord- of Westkust, eene 
vluchthavcn te maken. Als antwoord op die vraag waren 
er 4 projecten ingekomen, waaromtrent het advies eener Ne
derlandsehe commissie, bestaande uit de leden Conrad, Van 
de Pol cn deu spreker, gevraagd was. Onder toelichting op 
dc kaart werden die vier projecten kortelijk omschreven; de 
conclusie echter was nog uiet uitgesproken cn kon dus ook 
niet worden medegedeeld. 

Het lid Stieltjes vroeg of de president ook inlichting kon 
geven van eb en vloed, dat natuurlijk bij dat oordeel in 
overweging zou moeten komeu, waarop spreker geruststellend 
kou antwoorden, dat er geen eb en vloed was eu die moeie-
lijkhcid alzoo niet bcstoud. 

Daarna sprak het lid Stieltjes nog over een kanaal in de 
Vogcs, dat wegens stoute uitvoering zijne aandacht had ge
boeid ; vooral was daarbij opmerkelijk cene passage van ka
naal en spoorweg door eene tunnel eu het aanmerkelijk ver
schil van hoogte, vooral ten opzichte van het kanaal, ten be
hoeve waarvan men over eene korte lengte van slecht9 ± 
0000 Ncd. ellen 22 sluizen had aangelegd, elk met 2.00 Ned. 
ellen verval. 

Ten slotte had er uog cene kleine discussie plaats tus
schen den vorigen spreker cn den president, naar aanleiding 
van, in Denemarken gebouwde forten van beton, die volgens 
het oordeel van bovengenoemde Nederlandsehe commissie 
onberispelijk waren uitgevoerd. 

Dc heer Stieltjes releveerde dat men in Denemarken daar
mee het eerst begonnen, en hij de belegering der Pruisen 
gebleken is, dat kogels daarop geen sloopenden invloed had
den cn men daarom tot het doen springen door mijnen zijne 
toevlucht had moeten nemen; de kogels drongen wel in de 
wanden, doch veroorzaakten geen splintering. Ook had spre
ker de etablissementen van Coignct bezocht met welke 
bctonforniatie do heer Rose vroeger ook de leden van het 
Instituut bekend heeft gemaakt en concludeerde dat er veel 
goeds in dat fabrikaat gelegen was, waaronder vooral behoor
de het voordeel van steeds cn dus ook in den winter voort 
te kunnen werken, icta dat vooral voor ons land van veel 
gewicht is. 

Na ballotage cn aanneming van nienwe leden, sloot de 
president ten 2>ft n K l l e vergadering. 

Varia. 
Curiositei t u i t den Alkmaarschen gemeen

teraad. 
Overgenomen uit de Nieuwe Alkmaarschc courant. 

Avondzitting van 28 Oct. 1868. 

Discussie over de gemeente-begrooting van 1869. 
«Wordt besloten om het schilderstuk aan de 

Oostzijde van het waaggebouw door den decora, 
tieschilder De Graauw van Amsterdam te doen 
vernieuwen. 

• 4 



188 

De heer d. S. verklaarde zich daartegen, mee 
nende dat de decoratieschilders met waterverf 
werken en het voorgenomen schilderstuk alzoo 
niet tegen regen bestand zal zijn ; niettegenstaande 
die aanmerking wordt dit voorstel aangenomen 
en daarvoor f 100 uitgetrokken." 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 

Maandag, IS Nov. 
Maastricht, ten 10 ure, aau het prov. bestuur : bet 

verlengen van de voorziening aau deu regter Maasoever 
onder de gemeente Tcgelcn. 

Dinsdag. 17 Nov. 
Velsen, teu 11 ure, ten raadhuize: het houwen van 

ten schoollokaal voor 350 leerlingen, in dc buurtschap 
bandpoort. 

Beer-Hugo-Waard, ten 12 ure, iu dc herberg Nieuw 
Halfweg: het bouwen ccner kerk met toren cu pastorie. 

Woensdag, is Nov. 
Donge, ten 11 ure, ten raadhuize: het ophrekcu van 

een gedeelte van den bestnnuden Grindweg cu daarna ver
vangen door eene Keibcstrnting, strekkende van af dc kei 
bestrating nabij dc GroenenoijkBchc haven tot dc zooge
naamde Hcuvelhrug over dc waterleiding de Donge, uitma
kende cene gezamcntluke lengte van 4294 ellen, benevens 
het vervoeren van de benoodigdc keien van den Kijk- groo
ten weg no. 8. 

Vlaardlngen, 12 ure, door Kerkvoogden der Hcrv.ge
meente: bet afbreken ccner oude pastorie cn het bouwen 
eener nieuwe pastorie en kosterswoning. 

Ilonderdag, 10 Nov. 
'• Hage, ten 12 ure, aan bet ministerie van binnenl 

zaken: bet maken van het gedeelte van het Kanaal door 
Walcheren tusschen de Binnenhaven bij Veere eu de Nieuwe 
haven van Middelburg. 

Haarlem, ten V, ure, aan het prov. bestuur: dc aan
leg van ecu telegraaflijn met ccn drand tusschen Edam cn 
Monnickcndam, cn van een met twee draden tusschen den 
grooten weg der 1ste klasse no. 1, nabij den tol hij het 
Pnpenhck en Wccsp, in twee perceelen. 

Vrijdag , 20 Nov. 
'• Bosch, ten 10% ure, aau het provinciaal bestuur: het 

maken van krib- eu rijswerkeu ter verbetering van het vaar
water op dc rivier dc Maas, onder de gemeenten Brie!, 
provincie Gelderland, cu Alcm c. a., provincie Xoord-
brobant. 

Bosch , ten iO'/j ure, nau bet prov. bestuur: het on
derhoud van de rijzen pakberm en dc krib nau den mond 
van het Heusdensch kanaal.', van de rivierwaterkcercude wer
ken der voormalige vesting Hcusdeu, alsmede van dc Kijks-
iieilsehnlcn aldaar, tc Veen en te Slecuwijk, in dc provincie 
Xnonllinibant, gedurende dc jaren 1809—1871. ingaande 
tl n laten Januari 186Ü en eindigende den .'listen Decern-
b r 1871. 

'H Bosch, ten 10'/s ure, aau bet provinciaal bestuur: 
het ouderhouden der iuundaticsluizcn in den linker Maas
dijk boven Woudrichcm, cn in den Altcuasclicn zeedijk ann 
de Hnkkcrskil, iu dc provincie Noordbrabant, gedurende de 
jaren 1869—1871 , ingaande den lsten January 186ücn ein
digende den Sisten December 1871-

• Bosch, ten 10';j ure, aan het prov. bestuur: het her
stellen cu onderhouden gedurende 1869 van dc Itijks rivier-
werken langs dc heide oevers van dc Itoveu-Maas, van het 
kanaal van St. Andries tot Woudrichcm, in drie perceelen. 

'« Bosch, ten lO'/j ure, aan het prov. bcstnur: bet on
derhouden gedurende het jaar 1869 van dc schipbrug met 
bijbehoorende werken bij ïlcdcl, behoorende tot tic dicnBt 
der Vccrcu in Noordbrabaut. 

'«Bosch, ten l l ' / i ure, aan het provinciaal bestuur: 
het onderhouden cn hcrstcUeu van de werken bij den Board-
wijkschen Overlaat en van dc Kijkssluis in dc oostelijke 
vaartkndc van Waalwijk, behoorende tot dc rivier dcMaas, 
provincie Noordbrabant, ingaande den lstcn Janunrij 1869' 
en eindigende den Sisten December 1869. 

Zwolle, ten 12 ure, ann het provinciaal bestuur: het 
driejarig onderhoud van dc gehouwen der arrondisscments-
rcgtbaulr.cn het buis van arrest tc Almelo, ingaande 1 Ja
nuary cn eindigende uit. December 1871. 

Znterdng, 21 Nov. 
Utrecht, ten stadhuizc: bet doen van eenigc sloopingen 

op het terrein van dc voormalige gasfabriek aan Tiet Vreeburg. 
Dinsdag, 24 Nov. 

Middelburg, ten 10 ure, aan het gewestelijk bestuur: 
het onderhoud cu het herstel of de vernieuwing der provin
ciale waterstaatswerken cu wegen in Zeeland, gedurende 
1869, 1870 en 1871, in 15 pcrceeleu. 

Woensdag, 25 Nov. 
Utrecht, door dc Directie derNed.Rhijnspoorweg-Maat* 

schappij: het leveren van 66,000 stuks eiken dwarslig
gers, in negen perceelen, cn eikenhout voor 100 stuks 
wissels, in tien perceelen. 

Botterdam, ten 1 ure, ten raadhuize: het houwen van 
eene overdekte standplaats op dc nieuwe veemarkt. 

Donderdag, 20 Nov. 
'•nage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zaken: het maken van dc aardebaan cn kunstwerken, het 
leggen vnn den Bovenbouw met dc levering van den hal
last voor den Spoorweg tusschen de Arnemmdsche haven en 
Middclhnrg, het graven van het kanaal door dcOudc Arnc, 
he.L.i(iaken van dc Spoorwegbrug aldaar cn van eenigc ver-
de/^ wf"1*''!'. 

I H I I K Ï , ten 12 ure, aau het ministerie van binneul. 
abn, lu ' t vnaken van gebouwen ea eenigc verdere werken 

p liet «titibn Bonimeien de halte Hedcf, ten behoeve van 
en'spoorwcg van Utrecht naar Boxtel 

Vrijdag, 27 Nov. 
Graningen, ten 12 ure, aan het provinciaal bcstunr: 

,ven van een Afwateringkanaal van het Slochtcrdiep 
k iMiin, met het maken der daartoe behoorende 

Maandag, 80 Nov. 
Iiochem, ten 2 ure, door dc Directie der Sociëteit de 

Eendragt: betvergrooten vnn hetSooicteits-gcbouw, bestaande 
in een zaal, met kamer voor den kastelein. 

Donderdag, 241 Dec. 
'o Ilage, ten 12 ure, aan het ministerie van binuenl. 

zaken: bet maken en stellen van den Metalen rïovenbouw 
voor dc brug over het Hollnndsch Diep. 

Afloop van aanbestedingen. 
Amsterdam , 4 Nov.: het dnarstcllcu van Ovcrdckkings-

knppen over dc Monitors de Krokodil eu de Tijger. Aan
nemer dc heer Kietsuijdcr voor ƒ 15,747. 

'• Ilage, 4 Nov.: de vergrooting der hoofdgebouwen op 
dc stations tc Frauekcr cu Drourijp, eu dc verlenging van 
het hoofdnerrou tc Drourijp, teu behoeve vim den spoor
weg vau Hnrlingcu nnnr de Iliiunovcrsche grenzen: daar
voor waren 9 billctteu vnu inschrijving ingekomen; de min
ste inschrijving m i die vau den heer J . Jaarsma, te Sncek, 
voor ƒ 7960; de hoogste inschrijving bedroeg ƒ11,490. Ver
volgens werd anubcsteed: het bepleisteren met porllniidcc-
meiii van dc buitenmuren vau rcuigc station-* en woongc-
bouweu op den spoorweg vnn Hnrliugcn Diar dc l'mi»iscne 
grenzen. Dnnrvoor waren 7 billctteu van inschrijving inge
komen, waaronder een dat van onwaarde verklaard werd, 
als niet door de borgen geteekend; dc minste geldige in
schrijving was van den beer E. A. Kuypers, te Hcereiivecu, 
ad f 5840; dc hoogste inschrijving bedroeg /"9420. 

*• Hage . & Nov.: het houwen van eeuc dubbele brug-
wnchterswoning op hei station tc '* Mcrtogetibosch. Van ae 
zeven ingekomen inschrijviugen was dc minste dc heer J. 
van Marcu, tc 's ITertogcubosch, voor j' 5240. 

Advertentiën. 

Openbare Aanbesteding.. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ROT

TERDAM, zijn voornemens op Woensdag den 
25 November I8C8, des namiddags ten 1 ure, 
ten Raadhuize aldaar aan tc besteden: 

Het Bouwen van eene O V E R D E K T E 
S T A N D P L A A T S , op de N i e u w e 
V e e m a r k t ; 

alles nader omschreven in het bestek, dc voor
waarden en dc teekeningen die, op de gewone 
dagen en uren, ter lezing liggen op de plaatse
lijke Secretarie en het stads Timmerhuis te 
Rotterdam, en welk bestek en voorwaarden voor 
den prijs van 20 Cents verkrijgbaar zijn bij de 
Wed. P. van Waesbcrge en Zoon, boekdrukkers 
in den Houttuin, wijk 11, n". 104. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaats 
hebben op Maandag den 23 November 18G8, des 
voormiddags van 11 tot 12 ure. 

RINGr-OVEN 
VAN 

FRIELR. ÏÏOPPMAO. 
KONINKLIJK GEOCTROIJEERD. 

Bekroond met den Grooten Prijs. 
Wereldtentoonstelling te Parijs 1867. 

Uitsluitende Agenten en Constructeurs 

PIETERSEN & O , 
Vlamingstraat , 's Qravenhage. 

BECKER &, BÜDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmoet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE,DEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE WERKEN. — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r s B a l a n s e n , 
B a s o u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

Ransome's Patent oonorete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen , Grafteekenen, enz. 

Ransome's Patented Solu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparatcn tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 X 2 tot 48 x 6 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1867, enz. 

Mosaik-parquetten t gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
Bonner-Hütte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C°. 

Adres: F O L K E K S & 0°. Rapenburg. Amsterdam. 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Matheinatnische enPhysische 

INSTRUMENTEN. 
A R N H E M , RIDDERSTRAAT, B 125. 

Ondergeteekende beveelt den Heeren Ingenieurs, 
Architecten, Landmeters, Aannemers, enz. enz. 
zijne met Zilver bekroonde Waterpas-instru-
menten aan. Waterpas-Meetkruizen en 
Bakens (nieuwe constructie), Hoekmeet-In-
strumenten, voorts Metal l ieke Meetsnoeren, 
Meetkettingen, Teekengereedschap, enz. enz. 

B. H0LSB0ER. 

FOETLAND-GEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

D I J C H I : l l IIOr I en Zonen te Blebrleh. 

Deze O E M E N T S O O R T , die blijkens getuig
schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland tc Rotterdam, 

J A N V A N DER POT. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PARIJS 1867. 
ZILVEREN MEDAILLE ARNHEM 1868. 

Zinken Dakbedekkingen , Dakramen , 
Dakroeven, Oestampte, gegotene, getrok-
kene en gedrevene Bouwkundige Voorwer
pen , als: Raamroeden, Goten , Gevel
ornementen, Kapiteelen, Balustraden, Ba-
lusters, Li j st v ersieringen, Spitsen, Consoles, 
Vazen , Letters enz. Baden in soorten. Ge
golfd Z i n k voor Verandah's steeds in voor
raad in verschillende nummers. 

I I O I I K V l l l 118 iV C O U P . 

CHARLES R E M & BIENFAIT. 
WESTERHAVEN , Wijk 15, N ' . 845, ROTTERDAM. 

Leveren P lannen en Begrootingen voor de 
Verwarming en Venti leer ing van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hen in te zenden. 

Wed. J . W. WOLFF & Z O N E N , 
Rotterdam, Oppert wijk 6, X " . 4, 

het 4de huis van af de Groote Kerk. 

OIIXAMK.VTKX van GIPS en I'OIIT-
I. W i l C E f f l E S T voor PLAFONDS, GEVELS, 
LIJSTEN, enz. 

to Ar»hem bij' D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C. te Amsterdam.— Boekdrukkern van G. W . VAN DER WIEL. 

Derde jaargang. ï ° . 47. 

ItrichiJDl {trenld ieder» lalwlij lij 
II. A . TIIIEHE te Arnhem. 

Prijl per 3 munfoi IrilU l.p. ƒ l.<5. 

21 Sovember 1868. 

In iMlittrt lick nir Ml jurfiif. 
Mitrlnliti loiiti ƒ -.10 Mrfimei nftl 

u f-X> nit »|tl II Hl 

WEEKBLAD voor ABCHITECTEN, HGENIEURS, FABRIKANTEN, AAMEIERS en 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 DOESBÜKGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. H. LBHMAH, IL LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EÏSINGA, M. P. VOMU 

(Bij deze courant behoort een hijvoegsel.) 

HET GELDELIJK NADEEL VAN ONBETAALDE 

OPENBARE WERKEN. 
Tijd ia geld. 

Onbeloond werk k slecht werk. 
Brown, 

Gelijk zich verwachten liet, heeft de Tweede 
Kamer bij de jongste beraadslagingen over dc 
Indische begrooting met geen woord gerept over 
de beruchte vervalsching van dc spoorwegcijfers. 
Dit zal mij niet weerhouden van het zeggen mij
ner meening, als ik er eene heb, want zij bo 
hoort niet mij, maar het publiek. Ik dien niet 
een parlement, maar eene zaak. 

Als men de onschatbare Aantcekcningcn over 
koloniale onderwerpen vdn onzen minister van 
koloniën De Waal leest, wordt men getroffen door 
het onderscheid tusschen de soberheid in geleerde 
citaten, die bijna het. geheele werk kenmerkt, 
en het herhaald beroep op buitenlandsche schrij
vers, als hij over heeredienstcn spreekt. Men 
vraagt zich onwillekeurig af, of hij ditmaal zijn 
onderwerp wel meester was, of niet. 

I/esprit d'autrui commr complement servait. 
Men wordt in dat vermoeden bevestigd door 

zijne jongste Memorie van Beantwoording op het 
voorloopig verslag der Tweede Kamer over de 
Indische bcgrooting en door zijne redevoering 
op den 10™ dezer. 

Hij wil onbeschroomd gebruik gemaakt zien 
van den onbetaaldcn arbeid der inlandsehc be
volking voor werken, in haar belang aangelegd, 
en dat wel ten bate van de Nederlandsche schat
kist. Dit beginsel schijnt mij verderfelijk toe cn 
daarom zal ik het bestrijden, al zie ik ook, in 
het belang van Indië, duizendmalen liever hem 
aan het bewinil dan dc Mijer's, Trakianen's en 
Hassclman's. Want zijn beginsel is juist in hun
nen geest. Het is vreemd, dat hij dit niet heelt 
bemerkt uit het koor vnn toejuichingen, dat zich 
van dc conservatieve banken hemelwaarts verhief. 

Vooreerst is zijn beginsel onbillijk. Wel strek
ken , bij voorbeeld, de vlociingswerken tot voor
deel van den inlander, maar ook lot het onze. 
De ongevlocide rijstvelden in Grobogan brengen 
jaarlijks aan de schatkist ƒ 2 i\ f'A landrente of 
belasting per bahoc(7/,0 bunder) op, de gevloeide 
in Besoeki ƒ 2 0 . Men doet dus den inlander 
dubbel betalen, wat toch niet tin sijn belang" 
is. Maar ik wil niet tc lang stilstaan bij den 
plicht van de billijkheid. Dit treft bij ons geen 
doel. Als een volk zich zelfs niet gewonnen 
geeft voor dc taal van Multatuli, wat zal het 
dan doen voor de mijne? Maar men moet wij
zen op de geldelijke zijde van het vraagstuk. Het 
Ierscho parlementslid Mnguirc zeide onlangs: 
»het ongeluk van Ierland ligt hierin, dnt het 
bestuurd wordt naar Engelsche inzichten." Zoo 

is het ongeluk van Java, dat het bestuurd wordt 
naar Hollandsche inzichten. Als men nu bewijst, 
dnt dc toepassing van die inzichten onvermijde
lijk leidt tot schade voor dc beurs, is men al 
een heel eind op weg. En daarin ligt niets 
grof-matcrialistisch. Dc door de burgers op te 
brengen belasting in geld ol' arbeid is even hei
lig als de plicht van billijkheid, rede, gods
dienst, philanthropic of hoe men hem noemen moge. 

Onze wetgevers schijnen nog niet genoeg door
drongen van ile waarheid der Engelsche leus: 
»tijd is geld." 

Dit is gcene beeldspraak, zooals b. v. dc 
uitdrukking: »die meid is eene goudmijn van 
naiëvetciten," maar klinkklare waarheid. Dc 
Engelschen zijn dan ook practisch. 

Iemand, die den ganschen dag vrij arbeidt 
in het vooruitzicht van vergelding voor zijne in
spanning, draagt elk oogenblik bij tot zijn ei
gen' rijkdom mi dus tot den nationalen. Maar 
iemand, die den ganschen dag gedwongen werkt 
zonder den prikkel van eenige bclooning, luiert 
als dc toezichthebbende niet het oog op hem heeft 
gevestigd. IJver en geestdrift worden niet ge
boren op kominando. Ontsnapt hij aan het wa
kend oog, zoo voert hij niets uit. Zijn werk is 
altijd slecht en moet na cenigen tijd opnieuw 
worden begonnen. 

Van hem, die tot den volksrijkdom bijdraagt, 
kan men ook meer belasting heffen. De vrije 
Javanen, die 140 millioen gulden in de schat
kist zouden storten, zijn niet ongelukkiger dan 
dc heeredicnstplichtigc Javanen, die slechts 100 
millioen opbrengen. Dc eenige vraag is : welk 
gedeelte van het belastbaar inkomen maakt de 
belasting uit? 

Ik weet wel, dat die opbrengst niet in één 
jaar zoo zal stijgen, maar wensch slechts te wij
zen op het beginsel. Over dc meerdere of min
dere zachtheid van overgang tot een' gezonden 
toestand zal ik niet twisten. 

Du bovenstaande redenccring werd door de 
praetijk bevestigd. De onbetaalde openbare wer
ken OJI Java zijn slecht. In het regenseizoen 
zijn de wegen dikwijls onbruikbaar, zoodat men 
soms veertien uren besteedt in ccn wagen voor 
ecu' afstand van twee uren gaans. De bruggen 
storten in, de dijken breken door. Hij de betaalde 
werken van de Genie neemt men dit daarentegen 
niet waar. Lees ook wat dc ingenieur J. G. 
van Gendt jr. omtrent den dam te Metro mede
deelt in de Verhandelingen K. I v. I. 

Ik spreek in dit blad tot een publiek, dat be
ter dan eenig ander over het vraagstuk kan oordce
len. Ik vraag het iederen aannemer, iedcren 
opzichthebbendc: inval hebt gij liever in ccn 
fundceringput, een geoefenden polderjongen, die 
ƒ '2 per dag verdient cn daaglyks terugkeert, 
of een boer, die om niet werkt cn alle vijf da
gen wordt afgelost?" 

Ik heb nu nog niet eens willen wijzen op de spoe
diger voltooiing, wat bij voorbeeld van zooveel 

waarde is vóór het invallen van het regenseizoen. 
Dc heer Stieltjes, die belangrijke kanaal wer

ken in Ovcrijscl heeft uitgevoerd, beweerde 
onlangs in de Vereeniging tot beoefening van 
krijgswetenschap , dat de laag betaalde dagloo-
ners de duurste arbeiders zijn. Die vereeniging 
telt o. a. als leden de heeren Casembroot en 
Nierstrasz. Dat zij niettemin volharden in hunne 
meening, verwondert mij niet. Zij zien in Java 
een fregat en in de Javanen matrozen. Zij wil
len een volk gedrild hebben. L'ordre dans la 
misère. Paraguay is hun ideaal. Daar vindt 
men geene losbandige drukpers, geen Opmerker. 
Daar laten 500 verdachten zich in een paar da
gen doodschieten zonder te kikken. Heerlijk! 
Dat ia nog -een landl Maar die Vereeniging 
telt ook leden van cene andere kleur , zooals de 
heeren De lloo van Alderwcrelt, Fransen van de 
Putte enz. Waarom behartigen althans zij den 
ontvangen wenk niet? De meening van een' 
man als Stieltjes mag men niet ignoreeren. Men 
moet óf ze wederleggen óf ze aannemen. 

Een ander voorbeeld: vóór eenige jaren moest er 
metspoed een hulpspoorweg naar het oefeningskamp 
van Chalons aangelegd. De minister van oorlog 
bood hiertoe de hulp van soldaten aan. De in
genieur wees het aanbod af. 

Eindelijk, reeds vóór meer dan acht jaren 
schreef ik in dezen geest in het llataviasch Han
delsblad, en beriep mij op den Dictionnaire 
oVéconomie politique, die, meen ik, onder het 
artikel Corvee vermeldt, dat in het laatst der 
vorige eeuw , na dc afschaffing van de heere
dienstcn in Frankrijk, dc betaalde arbeid slechts 
cén-derde van den betaalden bleek te kosten. 
Het is voor een' oudgast om cene beroerte te 
krijgen. 

liet is vreemd, dat in onze Kamer een econo
mist als de heer De llnivn Kops op zulke feiten 
niet wees. 

Als de minister in onbctaalden arbeid eene 
bate voor de mocdcrlandschc schatkist ziet, is 
het beter zijn wetsontwerp nog wat te laten rus
ten. Want hij, die er onbeschroomd gebruik 
van wil maken , zal dan schroomvallig overgaan 
tot vrijmaking. Hij zal dan met de eene hand 
nemen, wat hij met de andere geeft. Verkcer-
dcr beginsel is niet denkbaar. Het ware tc wen
schen , dat dc Eerste Kamer dezer dagen op zijne 
dwaling wees. Maar ik bespeur, dat ik nu zelf 
eene goudmijn van naïevcteit ga worden evenals 
die meid hierboven. 

Brussel, 12 Nov. 1808. 
S. E. W. ROORUA VAN EÏSINGA. 

KONINKLIJKE ACADEMIE VAN BEELDENDE 
KUNSTEN TE AMSTERDAM. 

Onderstaand verzoekschrift, der redactie door 
vriendelijke hand voor haar weekblad afgestaan, 
is dezer dagen gedrukt en opgezonden aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal j inhoud en 
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strekking daarvan steramen in menig opzicht over
een met het door onzen geachten medewerker, 
don heer architect J. II. Leliman, geschreven ar
tikel over dc Koninklijke academie, opgenomen 
in nommer 4.1 van 10 October 1.1. Het adres is 
van den volgenden inhoud: 

»Do H A A H V A N BESTUun der Koninklijke 
Akademie van beeldende Kunsten te Amsterdam, 
kennis hebbende genomen van des Ministers voor
nemen jegens die. instelling, opctibnnr gemaakt 
bij de voordracht der Staatsbcgrooling over 18G9, 
acht zich verplicht om, voor en aleer door Uwe 
Vergadering in deze zoo ernstige zaak worde be
slist, het volgende onder l we aandacht te brengen: 

»De Baad deelt volkomen het gevoelen van Zijne 
Excellentie, dat het onderwijs in de beeldende 
kunsten als het hoofddoel dezer instelling moet 
worden beschouwd; maar daarom ook, juist als 
inrichting van onderwijs, van openbaar onderwys 
in de beeldende kunsten, en als zoodanig zelfs 
de eenige instelling van Rijkswege, gelooft zij 
aanspraak te mogen maken op dc aanhoudende 
zorg der Regcering, haar hij art. 104 dor Grond
wet toegezegd. 

»Dc eischen, door den Raad aan eene jood in
gerichte Akademie van beeldende Kunsten gesteld, 
en waarop het sedert jaren bij het Ministerie van 
Binnenlandsche Zaken berustende ontwerp eener 
reorganisatie is gegrondvest, gaan veel vérder 
dan dc beschouwingen des Ministers. Uit dat 
ontwerp van reorganisatie blijkt ten duidelijkste, 
dat liet hier niet slechts' geldt dc gelegenheid 
"oor jonge talenten om zich te kunnen toerusten 
met die bekwaamheden, die ouzo tijd, meer dan 
eenige voorgaande, van den Kunstenaar vordert, 
zal liij in waarheid als een degelijk kunstenaar 
optreden; maar dat liet bovendien vooral ook de 
bedoeling is om, door deugdelijk en klassiek tee-
ken-onderwijs, den schoonheidszin en den kunst
smaak tc ontwikkelen on tc voeden bij die jon
gelieden, die zich willen bekwamen in eenig vak 
van nijverheid of handwerk, in welks vormen do 
schoonheid niet mag worden verwaarloosd. 

«Wanneer men niet dit doel voor oogen , ver
gelijkt welke do kosten van andere inrichtingen 
van onderwijs zijn, cn wat iu het overige be
schaafd Europa daarvoor wordt verstrekt, dan 
zal dc som, door don Minister opgegeven, niet 
slechts geenzins overdreven, maar zelfs gering 
moeten blijken. 

«Het doet den Raad lood dat dc uitkomsten, 
bij dc Akademie verkregen, door Zijne Excellen
tie niet met meer juistheid zijn opgegeven. Im
mers, bchalven hot daarbij genoemde getal jonge 
kunstenaars die de Akademischc lossen volgden, 
bevonden er zich jaarlijks nog ongeveer '2U0 leer
lingen , die onder den naam van handwerkslieden 
onderwijs in hot teekenen ontvingen. 

iVoor nagenoeg negen jaren vervoegde do Raad, 
in het volle besef dat de aan zijne zorgen be
trouwde instelling, niet meer beantwoordde aau 
de eischen dos tijds, zich tot do Regeering om 
verandering der reglementen en uitbreiding van 
het onderwijs; later ook niet wechlating van het 
elementair onderwijs in dc toekenkunst. Uic negen 
jaren zijn steeds in teleurgestelde hoop doorge
bracht , cn de bekendheid mot de overtuiging van 
den Raad van Bestuur zelf, dut hot onderwijs aan 
de Akademie onvolledig was, hoofdzakelijk ver
oorzaakt door de herhaalde besnoejingén dor sub
sidie, had natuurlijk ten gevolge, dat zeer wei
nigen hunne toekomst aan die inrichting durfden 
toevertrouwen, en menig jong kunstenaar in dén 
vreemde ging zoeken wat bij meende in zijn va
derland uiet to kunnen vinden. 

«Onder deze omstandigheden, waarbij nog de 
afschutting van den twcejaarlijkscbcn wedstrijd 
kan wordeu gevoegd, «aren de voordrachten, 
door den Raad tot ondersteuning van aankomende 
kunstenaars gedaan , zeer schaarsch , ook omdat 
dc Raad bij dc mindere genegenheid der Regce
ring tot bescherming der kunst, huiverig was om 
anders dan in hoogst zcldsame gevallen daartoe 
over te gaan. 

«De proef waarvan dc Minister spièekt , is reeds 
door alle beschaafde natiën genomen , en do uit
komst was steeds deze: dat eene goed ingerichte 
Akademie, door hot ontwikkelen en het versprei
den van schoonheidszin in hot algemeen. cu door 
den kunstenaar op ccn hooger Standpunt tc plaat
sen , ruimschoots do geringe oilers, die zij vor
derde, vergoedde, liet voorbeeld der zuster Aka
demie te Antwerpen moge hiervan ten bewijze 
strekken ; heeft den zelfden oorsprong als die 
vau Amsterdam, doch geniet voortdurend dc be
scherming cu ondersteuning der Regeèrihg, en 

mag zich thands beroemen de kweekschool van 
vele uitstekende Kunstenaars te zijn. 

«Het onderwijs op het atelici , zooals Zijne Ex
cellentie het voorstelt, heeft nis aanvulsel van 
het akademicsch onderwijs groote voordooien; ook 
in het ontwerp van reorganisatie is dat opgeno
men ; maar op zich zelf is het volstrekt onvol
doende. De Akademicn zijn juist opgericht om
dat dc behoefte aan gemeenschappelijke studie 
naar dc natuur cn naar dc antieken zich deed 
gevoelen: omdat de lessen in kunstgeschiedenis, 
anatomie , perspectief cn andere vakken beter aan 
ceuc groote, dan aan cenc kleine instelling kun
nen worden gegeven; en omdat hot niet van cou 
meestor, hoe bekwaam ook, te vergen is, dat 
hij al die wetenschappen, noodzakelijk voor don 
kunstenaar onzes tijds, in zoo degelijken graad 
hebbe beoefend, om ze anderen te kunnen on
derwijzen. 

«In onze kunstschool zijn de gevolgen van hel 
eenzijdig atelier-onderwijs overvloedig aau to wijzen. 

»l)o jonge kunstenaar 'moge eenigen tijd vor
deren zoo lang hij in het atelier werkzaam is — 
weldra, in do meeste gevallen, wordt l.ij een 
onberedeneerd navolger zijns meesters, cn slechts 
zelden komt hij tot zelfstandige ontwikkeling. Dit 
is niet te verwachten wanneer grondige studiën, 
gezaméndlijke oefening, en veelzijdige ontwikke
ling den leerling voorbereiden, om het goede 
van zijne meesters over te nemen in eigen zelf
standige richting. 

«Do Waereld-tontoonstelling van 18U7 heeft 
doen zien hoe reeds onze kunstiudustrie teu ach
teren is, niet door de ongeschiktheid van den 
werkman, maar door gebrek aan schoonheidsbe
grip. Reeds de Londensche Exhibition van 1851 
deed ook andere natiën dc oogen openen , cn al
len hebben sinds poogingen aangewend, om hier
aan' te gemoet te komen door verbetering cn uit
breiding van het kunst-onderwijs, to recht be
grijpende , dat het uiet alleen dc werkman is die 
in dit opzicht ontwikkeling behoeft, maai geheel 
het volk. Vandaar de vooruitgang alom elders, 
terwijl in vergelijking daarvan bij ons teruggang 
heeft plaats gevonden. Instellingen van hooger 
kunst-onderwijs zijn het noodwendig vereischtc om 
die verbetering, zou dringend tot behoefte ge
worden, tot stand te brengen. 

«Het hooge belang dezer zaak heeft den Raad 
genoopt een beroep'"te doen op Uw gezond in
zicht. Niet uit zucht om het voortbestaan der 
onder zijn toezicht geplaatste instelling te bevor
deren , maar alleen in het belang vun kunst cu 
kunstnijverheid, acht bij het zijne roeping om 
openlijk tc verklaren , dat, om onze oer als natie 
tc behouden, om het schoonheids-clement in onze 
industrie nog meer tc doen achteruitgaan — de 
plicht der Regcering is, zich het hooger onder
wijs der beeldende kunsten ten krachtigste aau 
te trekken. 

«De billijke belangstelling die de Regoering 
steeds blijft wijden aan het onderwijs op weten
schappelijk gebied, blijkbaar aan dc aanzienlijke 
sommen, jaarlijks door Uwe Vergadering toege
staan, doet den Raad vertrouwen dat die belang
stelling voor hot ondciwijs in dc beeldende kun
sten niet vruchteloos bij Uzal worden ingeroepen." 

De Raad vun Bestuur der Koninklijke Akade
mie van Beeldende Kunsten, 

DEN TEX. 

Voorzitter. 
w. J. HOFDIJK. 

Secretaris. 
Wij lezen in do Amslerdtimsehe Courant van 

10 dezer, het navolgende bericht: 
«Bij de nadrukkelijke pogingen , zoowel door 

dc Koninklijke akademie vun beeldende kunsten 
alhier, als door de Maatschappij ''>'/i' c ' Amici-
tiac en vele belangstellenden, mode bij adres, 
aangewend, om de vernietiging der genoemde 
instelling te voorkomen, heeft ook de Verceni-
tjiny van teekenonderwgzers in Scderland een 
adres aan den minister vau binnenlandsche zaken 
gericht, om haar leedwezen tc kennen le geven 
over hot plan der hooge Regeering tor geheele 
opheffing dezer akademie. Adressanten zijn van 
oordeel, dat daardoor dc gelegenheid tot dc stu
die naar de antieken cu het lovend menschbeeld 
zoo onontbeerlijk ter vorming en opleiding van 
kunstenaars , hoogst bezwaarlijk, ja bijna onmo
gelijk zou worden. .Mocht het onverhoopt even
wel tot de voorgenomen opheffing komen, dan 
verzoeken adressanten eerbiedig, dat in de hoofd
stad gevestigd worde eene akademie voor hoogere 
toekenkunst, cn dat aan zoodanige inrichting 

worde toegevoegd eene school, uitsluitend ter 
opleiding vnn onderwijzers; cenc inrichting waar
aan zich dc dringende behoefte doet gevoelen 
ter bekwaming tot dc examina voor het lager 
en middelbaar tcckenouderwijs." 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

De nieuwe leeszaal van do keizerlijke biblio
theek tc Parijs is onlangs geopend. Zij is uit
sluitend bestemd voor studie cn onderzoek; cn 
alleen zij, die der administratie kunnen bewij
zen, dat iiun doel alleen is voordeel te trek
ken van de schat van wetenschap, welke zij be
val, kunnen toegang daartoe verkrijgen. Wan
neer zij dat behoorlijk kunnen bewijzen, wordt 
aan de bezoekers een kaartje gegeven, waarmede 
hun aan don ingang in de Rue de Ricliolieu toe
gang wordt verleend. Dc zaal is ongeveer 1400 
vierkante ellen groot. Zij bevat afzonderlijke 
lessenaars voor de conservators, bevens een tafel 
ten gebruike van personen, die zulke kostbare 
hoeken ter inzage verlangen, als niet zonder 
toezicht van het bestuur worden in banden ge-
goyi n. De decoratie eu inrichting der zaal is 
werkelijk prachtig en rijk te noemen. Het ge-
wolf wordt gedragen door 10 slanke zuilen, op 
welke de namen der beroemdste schrijvers in 
medaillons met breedc gouden lijsten vermeld 
staan. Behalve eene menigte hooge lessenaars 
voor hen, die liever staande werken, vindt men 
er 345 stoelen voor tafels, die met leder bedekt 
zijn, terwijl in het geheel meer dan 400 perso
nen te gelijk kunnen werken. Dc voeten der 
lezers rusten op huizen met verwarmde lucht, en 
24 warme-lucht kachels brengen eene uitmun
tende ventilatie in het geheele gebouw. De zaal 
bevat 10,000 boekdeelen , welke langs drie rijen 
balustrades bereikt kunnen worden. Do centrale 
bibliotheek, welke in eene zaal daarachter geplaatst 
is, bevat ccn millioen boekwerken. Wanneer 
het boek, dat men wenscht te raadplegen, niet 
in dc leeszaal is, geeft de bezoeker een kaartje 
met den titel daarvan er opgeschreven, aan een 
van dc conservators. Eene zuigbuis voert dit 
kaartje naar de vertrekken van hot centrale ma
gazijn , waar eene schol den bediende de aankomst 
daarvan aankondigt. Het boek wordt opgezocht 
en door een onder den vloei aangelegden lucht-
spoorweg naar dc leeszaal vervoerd, waarvan 
hot eindstation achter den lessenaar van den con
servator is, cn waar insgelijks ccne schel de aan
komst daarvan aankondigt liet geraas van den 
spoortrein en het onophoudelijk geklingel van al 
die schollen moeten evenwel voor de bezoekers 
zeer lastig en hinderlijk voor de studie in het 
algemeen zijn. Ook wordt er over geklaagd, 
dat het soms twee uur duurt oer een gevraagd 
boek verschijnt. De zaal wordt te 4 ure gesloten 
cn na 3 uur worden geen nieuwe boeken meer 
gegeven. Dagelijks worden ongeveer 000 boek
deelen ter lezing gegeven. 

— De vereeniging van spoorwegmaatschap
pijen , bekend onder den naam van Midden-Duitsch 
Spoorwegverbond, die ten doel had een gemeen
schappelijk samenwerken, om de exploitatie te 
vergemakkelijken, wordt aan bet einde van dit 
jaar ontbonden, doch het in dit verbond bestaande 
directe personenverkeer zal vooreerst van kracht 
blijven. 

— Volgens dc Frankfurter bladen, heeft de 
koning van Pruisen, eene jaarlijkschc gift van 
20.000 fl. voorden tijd van 10 jaren geschonken voor 
den wederopbouw vau den Dom te Frankfort a/U., 
onder bepaling dat het bouwplan door hem moet 
worden goedgekeurd en dat de Dombouw-vereeni-
ging elk jaar minstens een gelijk bedrag voor 
dit doel moet bijeenbrengen. In den gemeente
raad vau Frankfort is in de zitting van 0 No
vember het voorstel tot geheelen wederopbouw 
van don Dom , aangenomen. 

— Op do uitgeschrevene prijsvraag voor den 
bouw vau ccn raadhuis te Dormond zijn 23 ont
werpen ingekomen. Deze plannen zullen eenige 
dagen in hot openbaar worden tentoongesteld 
cn daarna door de beoordeelaars, die eerst nu 
door den Magistraat benoemd zijn, worden on
derzocht. 

— Op den Boheeinsclion wester-spoorweg heeft 
den 8sten dezer ccne botsing tusseheu een goederen
en een personentrein plaats gehad , met hot nood
lottig gevolg, dat er 38 personen gedood, 43 
zwaar gewond cn 14 licht gewond werden. 

— Blijkens eene offlciéele opgave heeft de Bel
gische staatsspoorwegdienst in 1807, na aftrek 
der exploitatiekosten, oen overschot van 4,000,000 
francs opgeleverd ; daarvan is 750,000 fr. in «le 
schatkist gestort en het overige besteed tot ver
mindering van het in die onderneming stekende, 
kapitaal. 

De staatsspoorwegdienst heeft, al de jaren tot 
1868 te samen genomen, 400,300,000 francs in 
de schatkist doen vlocijen en op de rekening vnn 
het kapitaal van eersten aanleg 65'/., millioen 
doen afschrijven. 

— Dc vermaarde bouwval van het kasteel 
van Arquos, in de nabijheid van Dieppe, die 
als een der merkwaardigste nog voorhanden 
zijnde voorbeelden van middclceuwschon bouw
en versterkingskunst, jaarlijks een groot aantal 
bezoekers lokt, is door het Fransche gouverne
ment aangekocht geworden, ten einde het tc 
restaureeren of wel in (zijnen vroegeren vorm tc 
herbouwen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. '/.. M. heeft met intrekking 
van Zr. Ms. besluit van den 21 sten Oct. j l . , tot 
rijks-havenmeester bij bet Zederikkanaal benoemd 
P. A. Koorevnar, te Gouda 

— Bij beschikking van 9 November 1868 is 
door den minister van binnenlandsche zaken aan 
F. Vermeulen te Woerden tot wederopzegging 
vergunning verleend voor ccn schroefstocmboot-
dienst tot vervoer van personen, goederen cn vee 
tusschen Gouda on An sterdam. 

— De Raad van Toezicht op dc spoorwegdien
sten , daartoe door den minister van binnenland
sche zaken gemachtigd, hoeft ter kennis van be
langhebbenden gebracht: dat bij dozen raad zal 
werkzaam zijn ccn opziener op het stoomwezen, 
die zijne vaste woonplaats zal hebben te 's-Gra
venhage; dat aan die betrekking zal verbonden zijn 
cenc jaarwedde van twoafhonderd gulden; dat 
allen, die voor cenc benoeming tot die betrekking 
in aanmerking wenschen tc komen. dien wensch 
bij gezegeld adres cn vrachtvrij tor kennis heb
ben te brengen van genoemden raad tc 's Graven
hage , vóór den 1 Januari 1869. Dc bewijzen 
bij dit adres over tc leggen cn ccnigc andere 
bepalingen beteeffende de sollicitatie zijn opge
nomen in dc Sta als-Courant van 10 dezer. 

— Wij hebben het afsterven tc vermelden van 
D r . G. Simons. Dc overledene was de zoon van 
den dichter en hoogleeraar in dc geschiedenis 
aan dc hoogeschool tc Utrecht, A. Simons, cu 
werd in 1802 tc Uithoorn geboren. Hij word in 
1819 student en promoveerde in 1828 in de phi
losophic In 1848 werd hij benoemd tot direc
teur der Academie te Delft. Den l'"» Julij 1856 
trad hij op als Minister van Binnenlandsche Za
ken, welke betrekking hij in Januari 1857 roeds 
nedci legde, in 1859 werd hij benoemd tot lid 
van den Raad van State en in 1864 gekozen tot 
lid van dc Tweede Kamer voor het kiesdistrict 
Gorinchcm. 

Amsterdam. Het Bestuur der Maatschappij 
tot bevordering der bouwkunst heeft dc navol
gende vragen gekozen ter behandeling op de 
16 d t algemeene bijeenkomst te houden iu het jaar 
1869. Schriftelijke antwoorden worden ingewacht 
bij den Secretaris, vóór of 071 primo Juni e. k. 

1°. Welke zijn dc meest doeltreffende bouw
typen voor deftige on burger-woonhuizen iu Ne
derland en wat is le doen 0111 dc eentonigheid 
van zoogenaamde blokwoningen te vermijden/ 

2°. Welke voorzorgen behooren te worden 
genomen bij hot bouwen in en op slappe gronden, 
die laag liggen en ophooging behoeven'; 

3°. Heeft men in vroegeren tijd de klassieke 
bouwsüjlcn goed gekend? 

4°. Welke zijn dc hoofd- eu grondvormen 
van den Egyptischen bouwstijl? Aan welke denk
beelden zijn die vormen ontleend.' Welke Egyp
tische monumenten bezitten de schoonste vormen 
en van welken tijd dagtcekenen zij? 

6°. Men vraagt naar ceo kort 011 bevattelijk 
systeem om de bouwwijzen van ons land te klas-
sificecren , en dat tevens tot leiddraad kan dienen 
om systematischer, dan tot dus-verre geschied 
is, op tc meten ? 

6». Op wolken grond spreken wij van onzen 
Oud-Nederlandsclicn bouwstijl, en zijn dc hier be
doelde bouwvormen geschikt voor publieke cn 
monumentale gebouwen? 

7°. Zijn academiën als hoogere rijksscholen voor 
de beeldende kunsten gewenscht cn noodzakelijk? 

Hoedanig behooren zij te zijn ingericht, meer be
paald voor het onderwijs in de bouwkunst? 

8". Wal verstaat men door bibrydische vor
men in de bouwkunst, en welke zijn dc beste 
middelen om deze vormen to bestrijden en in on
bruik te brengen? 

9°. Beslaan er proefhoudende stelsels voor don 
aanleg vnn stadsriolen? Zoo ja, wolk systeem 
verdient voor cenc gemeente of drok bewoonde 
buurt te worden aanbevolen, cu waarom? 

10°. Is dc aanmoediging cn bescherming der 
schoone kunsten nl of niet eene regecringszaak ? 
Door welke middelen kan het schoonheidsgevoel 
van het volk worden aangekweekt? 

11". Tot welke voor- en nadeelen kan eene 
idealistische richting in dc bouwkunst en hare 
practijk leiden? 

12". Welke is de oorsprong van den spitsbo
genstijl? Waar ziju dc meest volledige voorbeel
den in Nederland? Bestaan er heden ten dage 
eischen waaraan die stijl niet kan voldoen? en 
welke zijn de voorname oorzaken, dio hebben bij
gedragen tot hot wijzigen van dezen stijl, in vele 
hinden der beschaafde wereld.' 

Rotterdam. Dc Raad dezer gemeente hoeft 
benoemd tot havenmeester do beer J. R. N . J. 
Bijl, thans havenmeester bij het Groot Noord-
Hollnndsch Kanaal. 

Utrecht, liet laai zich aanzien dat de voor
bereidende maatregelen, voor de in Augustus 
cn September 1869 tc Utrecht tc houden ten
toonstelling vau voorwerpen voor de huishou
ding cn hot bedrijf van den handwerksman, 
uitgaande van dc Vereeniging ter bevordering 
van fabriek- en bundwerksnijverheiil in Neder
land, binnen zeer korten tijd zullen zijn geno
men. Mei buitengewone voortvarendheid is deze 
tentoonstelling op touw gezet cn alles belooft 
dan ook een welverdiend succes. Het hoofdbe
stuur der Vereeniging heeft var. de regcering eene 
aanschrijving verkregen aan dc consuls in het 
buitenland om dc tentoonstelling zooveel doenlijk 
te ondersteunen, liet heelt zich bovendien in 
betrekking gesteld met invloedrijke personen tc 
Parijs, Londen , Berlijn , Brussel, Keulen en 
Weenen, 0111 onmiddellijk buitenlandsche commis
sion tc vormen Ten aanzien van bet binnen
land heeft hot hoofdbestuur de toezegging van 
de welwillende medewerking van dc commissa
rissen des konings in de provinciën ontvangen. 
Men voedt dan ook dc gegronde hoop dat bin
nen 3 a 4 weken de plaatselijke commission in 
onderscheiden steden des rijks hare werkzaam
heden zullen kunnen aanvaarden op het voet
spoor der commissie te 's-Gravenhage. Het re
glement is ter perse en zal binnen weinige da
gen verkrijgbaar zijn niet dc inzendinglijstcn, en 
wel hij de plaatselijke commission en bij het 
hoofdbestuur op franco aanvrage; zoodat deze 
tentoonstelling aan dc industrie bekend zal zijn , 
zóó huig voor de opening als immer met eene 
tentoonstelling het geval was. Een eu ander 
opent liet vooruitzicht dat deze aanbevelenswaarde 
cn nuttige onderneming mot een gunstigen uit
slag zal worden bekroond. 

I N G E Z O N D E N. 

Vóór twee jaren geleden werden door Mr. J. 
van Lcnncp en mij, mededeelingen gevraagd ten 
behoove van ons werk over de Uiihangfcekcns, 
en spoedig mochten wij ons in de belangstelling 
vnu velen onzer landgonooten verblijden. Thans 
wend ik mij, daar ik voornemens ben dc Volks
vermaken op gelijke wijze lc behandelen, langs 
denzelfden weg met ccn gelijk verzoek tot ieder, 
die in zoodanige bijzonderheden uit het leven van 
ons volk belang stelt , en genogen is ook deze 
onderneming te bevorderen. 

Men versta het woord Volksvermaken liefst in 
wat ruimen zin , cu daaronder ook alle oude ge
bruiken , die tot eenige vroolijkhcid aanleiding ge
ven, (icon huiselijke feesten of vermaken echter, 
alleen openbare; maar toch wol zulke, die, al 
worden ze gedeeltelijk hiiinens huis gevierd, toch 
zoo algemeen zijn, dat zij ook als hcstanddeelcn 
van 't openbare volksleven tc beschouwen zijn. 

Behalve 't geen dienaangaande iu gedrukte 
werken verspreid ligt, is er zeker nog voel in 
verschillende gewesten vau ons vaderland, dat 
niet of weinig bekend is; — veel dat nogonder-
houdcii wordt, 011 veel ook wat ouden van dagen 
zich nog kunnen herinneren. Gaarne zou ik 
daarvan mcdedecling ontvangen, liefst met ccne 

duidelijke omschrijving van plaatselijke eigenaar
digheden. 

Mcdodeeling van oude etsen of platen, waarop 
volksvermaken zijn afgebeeld of van zeldzame 
boekjes daarover handelende, met ccn woord van 
alles wat voor dit onderwerp belangrijk is, en 
daarover licht verspreiden kan, ..al mij hoogst 
aangenaam zijn. 

Aan hen, die oude schilderijen, beeldhouw-of 
snijwerk , volksvermaken voorstellende, bezitten 
of kennen , verzoek ik, mij daarvan eene afteeke-
ning — of zoo daar bezwaar tegen bestaat, al
thans ccne beschrijving te willen zenden: — een 
en ander onder 't adres van de Erven F. BOIIN, 
Boekhandelaren to Haarlem, dooi* wie ook de 
boeken cn platen, dio tor inzage gegeven wor
den, zullen worden teruggezonden. 

Amsterdam, November 1868. 
J. TER GOUW. 

Correspondentie. 

Don lieere S. E. W. Roorda van Eysinga te 
Brussel. Dc opname van verschillende stukken 
noopt dc redactie Uw artikel: «Ons volkskarakter 
cn onze kunst" 't voor deze week tor zijde te 
leggen. 

Don Hoor M. tc Amsterdam. Het door u in
gezonden stuk zal eveneens in een volgend nom
mer worden opgenomen. 

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

Maandag , tlt \ i n . 

Nijmegen, u i l 1 are, ia het gemeentehuis: lo. Bet om-
riolen vun ;ï buuders gnmd iu llcumensoord ouder MnMcn, 
iu 16 perceelen; 'Jo. Ifel grnvcu vim slooteu en het omspit
ten vnu grond iu gemeld oord, iu 2" perceelen cn 3o. het 
roojjen vnu klossen en heide langs (in spoorwegbnnu nldaar, 
iu 8 perceelen. 

IHtiHrlag , 2-1 N O T . 
Middelburg, ten 1 0 ure, aan liet gewestelijk bestuur : 

het onderhoud eu liet herstel of ile vernieuwing der provin
ciale waterstaatswerken en wegen in Zeeland, gedurende 
18G'J, 1870 eu 1871, in 15 perceelen. 

Woensdag, 2.i Nov. 
Utrecht, door '''' Directie derNVd. Rhiju^p-itjrweg-.Uaat-

scluippij: het leveren van liii.nuu stuks eiken dwarslig
ger*, in negen perceeleu, en eikenhout voor 100 stuks 
wissels, iu tien perceeleu. 

Nmllde, teu 12 ure, teu bout van den logementhouder 
.1. H. Wind : het houwen vau ecue ijzercu klupbrug over de 
Molenwijk tc Suiilde cu het ojirui.ucn der daar bestaande 
houteo klapbrug. 

Itotterdnm, ten 1 ure, teu raadhuize: het bouwcu van 
eene overdekte standplaats, op dc nieuwe veemarkt. 

Donderdag, 26 Nov. 
'n Huge, ten 12 ure, aan liet ministerie vau binnenl. 

taken: het maken van de aardebuan eu kunstwerkcu, het 
leggen vau deu Itovenbouw met de levering van den bal
last voor den Spoorweg tusscben dc Arncuniidschc haven cu 
Middelburg, het graven van het kanaal donr de Oude Arue, 
liet makeu van de Spoorwegbrug aldaar cu van eenige ver
dere werken. 

'H liagc, ten 12 ure, aau liet ministerie van binnenl, 
zaken: het makeu van gebouwen en ccnigc verdere werken 
op het station Bommel cn dc hnltc Hcdel, ten behoeve van 
den spoorweg van Utrecht naar BoxteL 

Vrijdag, 27 Nov. 
'» Bo H i l l , teu in 1 . , ure, nau het provinciaal bestuur: 

dc beplanting van eeuige gedeelten der Kanaaldijken vau de 
Zuid Willemsvaart, in dc provincie Noordbrabaut. 

Groningen . teu 12 ure, nau bet provinciaal bestuur: 
het graveu van een Afwatcringkanaal van het Slochterdiep 
naar l-'urm«um, met hel maken der daartoe behoorende 
Kunstwerken. 

Maandag , 30 Nov. 
Amsterdam , teu 12 ure, op het Raadhuis: het ophoo

gen cn onder profil brengen van het terrein vóór het Paleis 
van Volk«v)|j| met het aanleggen van dc vereischtc rioleu 
zinkputten, euz. 

Lor l iem, ten 2 nre, duur dc Directie der Sociëteit dc 
Ëeudnigt: het venrrootcu van het Societeits-gebouw, bestaande 
in ren zaal, niet kamer voor deu kastelein. 

Ilondcrdag , 3 Der. 
Haarlem, teu !'/• «re, nan het prov. bestuur: het drie

jarig onderhoud vim de rijks-zcewcriug benoorden Petten. 
Haarlem, teu llL ure, aau het prov. bestuur: het drie

jarig onderhoud van het Jaagpad c. a., Inugs het Zuider- en 
Noordcr Spnarue. 

Haarlem, ten ure, aau bet provinciaal bestuur: 
het onderhouden der Duinen op het Eiland Vlieland, gedu
rende .le jaren 18fiit, 1870 en 1871. 

Vrijdag . 4 Der. 
Middelburg , teu 10 ure, in het locaal van het gewes

telijk bestuur: het onderhoud van het gebouw in gebruik 
bij het Provinciaal (icregtshof Ie Middelburg, en van het 
gebouw voor de Arrondissemcuts-regtbauk te Zierikzee, ge
durende tie jaren 1801) eu 1870, en zulks iu 2 perceelen. 

«rolling."» . teu 11 ure, nau het proviuciaul bestuur: 
het Onderhouden van de Leerschool behoorende bij de Rijks
kweekschool voor Onderwijzers te Groningen, gedurende do 
jareu 1860—1871. 

Zwolle, teu 12 ure, aan het proviucinul bcatnuri het 



gedurende 1809 en 1870 onderhouden vnn, en het doeu vnn 
kleine herstellingen ann het gebouw der Rijks- Hoogere Bur
gerschool aldaar. 

Arnhem, ten 12 ure, aan het prov. bestuurhet nan-
lcggeu van acht en het verlengen van vijf Dwarskribhen aan 
den rechter eu linker Maasoever, onder dc gemeenten AI]ihcn 
cn Ooijcn, behoorende tot dc werken tot verbetering van 
dc Maas. 

Arnhem, ten 12 ure, ann het prov. bestuur: liet leg
gen, zinken cn bestorten cener Weesjong en het opmaken 
van het Vakwerk langs den voet van den Krlceomsclien 
Schaardijk, aan deu linker Woalocvcr, in de provincie fiel-
dcrland. . 

Arnhem, ten 12 ure, ann het prov. bestuur: het drie
jarig onderhoud vnn dc Drcuinclschc Straat, de Vorensehc 
cn Hccrcnwanrdcnschc Da en, behoorende tot dc onder
houdswerken van dc rivier de Waal. 

Zaterdag, Her. 
Utrerht, ten 2 urc , ann het provinciaal bestuur: het 

verrichten van eenige Werkzaamheden aancn hel Onderhou
den van dc Rijks-hulpsohutaluis tc Vreeswijk , behoorendc 
tot dc werken vnu den Neder-Rhijn cn l.ek iu de provincie 
Utrecht, gedurende dc jaren 180!), 1870 cn 1871. 

Dinsdag, 15 lier. 
Utrecht , ten II urc, iu het gebouw voor kunsten cn 

wetenschappen: lo. het maken van een Kort op dc llouten-
schc vlakte, bij liijmiitwni; cn 2o. het maken vnn een 
Reduit, eeue Keelslaiting cn bübehoorende werken, bij het 
Fort op de Houtcnsehc vlakte, bij Vechten. 

Donderdag , 24 Der. 
'•Hage, ten 12 ure, aau het ministerie vau binnenl. 

zaken: het maken cu stellen van den Metalen Bovenbouw 
voor de brug over het Hollandsen Diep. 

Afloop van aanbestedingen. 
Haarlem, 11 Nov.: lo. het maken van eikenhouten 

binncn-vloeddeuren in dc schutsluis Willem l i l , en vnu ver
dere werkzaamheden nnn dc kunstwerken van het iNoord-
hollnndsch knunnl, in twee perceelen: miuste inschrijvers: 
le perceel, dc heer J. T.alinnn te Amsterdam , voor,/ 
2c perceel, dc heer Bennik tc Vreeswijk, voor ƒ4040; 2o, 
het driejarig onderhoud van dc heldcrschc zeewering met de 
gebouwen en toestellen iu het laudsdok aan den Helder; 
minste inschrijver dc heer .1. D. Oldenburg te Bergen, voor 
ƒ7305, cn He. het driejarig onderhoud vnu deu provincialen 
zeedijk te Petten, minste inschrijver dezelfde, voor,/ 5485. 

Arnhem, IS Nov.: lo. het nanleggeu van twee Kribben 
op den regterocver van dc rivier den Hoven-Rijn, aan het 
Spijk in dc provincie Gelderland. Minste inschrijver dc heer 
Oi Stokman te Lobith voor ƒ10,500; 2o. het aanleggen van 
twee dwarskribhen aan dru rechter Waaloever nabij poüraai 
XXI, beneden bet huis genaamd dc Alteuu, tc Slijk-hwijk. 
Minste inschrijver de heer A. van Huren te Honswijk, voor 
f 10 409; 3o. het aanleggen van twee dwarskribhen en liet 
verlengen van dc bestaande kribben X cn VIII, tot verho
ring van het vaarwater der rivier dc I.Tsscl iu Gelderland, 
tusschcu dc pcilraaicn no. XXI cn X I . l l l , boven deu Bo
terboer. Minste inschrijver dc heer G. ï . Wundcnnk te 
Stccndcrcn, voor f 4899. . 

M i d d e l b u r g , ' » Nov.: het maken cn het inhangen vnn 
een paar plaatijzeren wtuuerdeuren, voor de west-buitcusluis 
te Neuzen. Hiervoor waren dcniiustc inschrijvers de hee
ren F. Kloos & Zonen tc Amsterdam, voor ƒ27,440. 

Utrerht, 14 Nov.: het onderhouden en het doen van 
eenige vernieuwingen aan dc gebouwen vnu 's rijks veeart
senijschool tc Utrecht gedurende het jaar 1809, hetwelk is 
aangenomen door 1'. van Zutphcn, alhier, voor f 1440. 

Utrecht, 14 Nov.: het leggen van trottoirs en hetgeen 
verder in verband staat met deu nieuw aan te leggen rij
weg van den Singel door de Nagtegaalateeg uaar dc Malie
baan. Aannemer dc heer T. vnn Tellingen voor f 9S8-'. 
Le hoogste inschrijving was f 13,780. 

Velzcn, 17 Nov.: het bouwen van een nieuw schoollo
kaal teu behoeve der gcmccutc Sandpoort. Ingekomen 14 
inschrijvingsbillctten, waarvan het hoogste vau dc 11.11. 
Gebr. Mcijcrs tc Amsterdam voor ƒ 13,872, en liet laagste 
van den heer P. Brugman te Alkmaar voor ƒ 10,973. 

Adverteutiën. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
30 November 18G8, des middags ten 12 ure, op het 
Raadhuis, in het openbaar bij enkele inschrijving 
in één perceel aanbesteden : 

Het OPHOOGEN en ONDER PRO-
PIL BRENGEN van het terrein 
voor het Paleis voor Volksvlijt, 
met het aanleggen van de ver
eischte RIOLEN, ZINKPUTTEN 
en toebehooren voor het afvoe
ren van water. 

Alles met de daartoe noodige ma
terialen en arbeidsloonen. 

Dc voorwaarden dezer aanbesteding zijn te 
verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente en liggen 
voorts ter lezing in een der localcn van de Se
cretarie (AFOEBUNO PUIIUEKF, W E R K E N ) op het 
Raadhuis. 
.. ..-Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 

/'^aart-iicf-gebouw genaamd Zeercgt, op het Bureau 
/ 'van.den Heer Ingenieur I. G. VAN NIFTRIK, 

l(-.j i;des voormiddags' van 10 tot 12 ure. 
I . " Amstèrdflim, den 17 November 1808. 

•v^ 4.. - ..•Bw/gemeester en Wethouders voornoemd, 
•y DEN TEX. 

dc Secretaris 
C. E. VAIIXANT. 
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Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PARIJS 1867. 
ZILVEREN MEDAILLE ARNHEM 1808. 

Zinken Dakbedekkingen , Dakramen , 
Dakroeven, Gestampte, gegotene, getrok-
kene en gedrevene Bouwkundige Voorwer
pen, als: Raamroeden, Goten, Gevel
ornementen, Kapiteelen, Balustraden, Ba-
lusters, Lijstversieringen, Spitsen, Consoles, 
Vazen, Letters enz. Baden in soorten. Ge
golfd Zink voor Verandah's steeds in voor
raad in verschillende nummers. 

R O B K X I I U I S <fc C O M P . 

PORTLAND-CEMENT' 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

B I J C K K B I I O K F cn Zonen te Btebl•Icli. 

Deze CEMENTSOORT, die blijkens getuig-
schriften, waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen , 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A N V A N DER POT. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolcn, Vazen, Fonteinen, Grafteckenen, enz. 

Ransome's Patented Solutions, Kiezel-
zuur- cn Calcium-preparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 X 2 tot 48 x ö Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1807, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tut bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen , enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
Bonner-Hotte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & O . 

Allies : F O L K E K S & C". Rapenburg. Amsterdam. 

BECKER & BUDDINGH 

te ARNHEM. 
Waterpas-, hoekmeet- cn andere instrumen

ten voor den WATERSTAAT , DE GENIE, DEN A A N L E G 
VAN SPOORWEGEN en OPENDARE WERKEN. — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a s o u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 
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A S S O C I A T I E M E T P R E M I E N 
TOT AANMOEDIGING EN BEVORDERING DER SCHOONE KUNSTEN 

1N 

N E D E R L A N D . 
GOEDGEKEURD DOOR Z. M . DEN KONING DER NEDERLANDEN. 

Elk aandeel van Tien Gulden geeft recht op een Exemplaar van de KTJNST-
KRONIJK en Vier loten in de Loterij van Kunstwerken, enz. 

TWEE GULDEN VIJFTIG CENTS 
geven dus een kaus iu dc Verloting, die voor 1808 zal bestaiu uit 

Een prachtig zilveren M l l i l KI' B K TAlS l iK M K T T W E E K K i ' l J'St'llAIiKX 
uit de Koninklijke Fabriek van zilveren cn gouden werken van J. M. VAN KEMPEN to Voorschoten; 

V i j f en twintig S C H I L I I K K I J K X en T K K H K X I X C i U X van de beste Neder
landsehe Meesters; 

Ken fijn BninaNt r . t l ' K M i . t l t X I T l ' l ' i : in étui, uit de fabriek van de heeren 
'/.. KAMERLING & ZOON tc Almelo. 

Tien exemplaren van een Al iBI'M V A X PHOTOUII.% Pit IK X naar teekeningen u 
van Nederlandsehe Meesters, opzettelijk voor dit doel vervaardigd door den heer M. V E R V E E R , 
photograaf van Z. l i . den Koning te 's Oravenhage; — 

i l i ' . i exemplaren eener chromo-litliograpliic naar dc A V O X O S C H O O L van G. Dou: 
Twaalf exemplaren cener chromo-lithographie naardcn O» l i t H'.IE van REMDRANDT; 

Honderd vijftig « K . W l i l K X O P S T A A L . IIKT I I I I K I K T K K T J K , naar 
Jos. ISRAÖLS, door J. W. KAISER. 

Brie honderd diverse A H T I C L K S B K LITXK, IIOKK- en P L A A T W K H -
K K X enz.; 

TE ZAMEN DUS RUIM 

V I J F H O N D E R D P R I J Z E N . 
Eene breederc omschrijving der prijzen , die in verschillende steden des vaderlands worden 

tentoongesteld, zal later worden medegedeeld. 
De houders eener S e r i e van V i e r L o t e n , of zij die zich tot het nemen van zulk 

cene Serie vereenigd hebben, ontvangen bovendien een Exemplaar van de 

KÜPfSTKRONIJK, 

s 
O 

c. 
c 

Uitgegeven ter aaiiiiioi'iligiiip; en bcvtinlering iler schoone kunsten, 
onder redactie van T. van Westrheene, W z . en met medewerking van de beste 

Nederlandsehe Auteurs en Dichters. 
De K u n s t k r o n i j k bevat jaarlijks V i e r en t w i n t i g gravuren of lithographicn naar 

schilderijen of teekeningen van dc beste meesters en V i e r en t w i n t i g vellen druks in 
groot prachtformaat, versierd met oorspronkelijke houtgravuren. 

Dc A s s o c i a t i e t o t a a n m o e d i g i n g cn b e v o r d e r i n g van S c h o o n e K u n s t e n 
heeft sedert hare oprichting, dank zij cene uitgebreide deelneming, een zeer aanzienlijk 3 
getal kunstwerken van Nederlandsehe meesters, belangrijke voortbrengselen der Nederlandsehe § 
kunstindustrie, benevens cene menigte plaat- en boekwerken kunnen aankoopen en onder S 
hare leden verspreid. Door de uitgave der K n n s t k r o n ij k heeft zij krachtig bijgedragen ^ 
tot liet kweeken van kunstkennis en kunstzin in Nederland. In buitenlandsche tijdschriften < 
wordt met lof van deze uitgave gesproken. £j 

Door de splitsing der aandeden in gedeelten van * 

TWEE GULDEN VIJFTIG CENTS É 
zal ongetwijfeld de deelneming in alle klassen der maatschappij nog aanmerkelijk vermeer- W 
derd cn haar doel krachtig bevorderd worden. P 

L E I D E N , 1808. A. W. SIJTHOFF. 

• SJ 
' ••' Zr 

leven te Arnhem by D. A. THIEME. — Hoofdconespondenten L. VAN BAKKENES & O', te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

B I J V O E G S E L 
HKIIOOllKNOK UU 

DE OPMERKER 
van ZATERDAG 21 November 1868. 

DE LUCHTSPOORVVEG DOOR ROTTERDAM. 

Zoo ooit hier te lande eenig groot ontwerp van 
werken tot openbaar nut op onbarmhartige wijze 
is aangevallen, dan is het wel het plan voorden 
spoorweg door Rotterdam. Verdedigers heeft het 
zoogoed als niet gevonden. Is uu het oordeel 
over dit ontwerp inderdaad dat der Nederland
sehe natie.' Geldt hier het gezegde: voxpopuli, 
vox dei.' of is soms in dit geval de natie slecht 
ingelicht, eu is hetgeen tegen liet ontwerp is ge
schreven, slechts de stem van eenige bovooroor-
declden! 

De natie, dunkt mij. heeft zich iu liet debat 
nog niet laten boeren. En dat is gelukkig. In 
vraagstukken als dat, hetwelk nns hier bezig houdt, 
is de volksstem bepaaldelijk onbevoegd. Tot. nog 
toe hebben zich alleen Rotterdammers in adressen 
en courantenartikelen over het plan der Regee
ring uitgelaten. Mn te recht. Voor verreweg liet 
grootste gedeelte toch loopt de strijd over spe
ciaal Rotterdamsche belangen, en een Rotterdam
mer, met den plaatselijken toestand en de plaat
selijke belangen van de stad zijner inwoning ver
trouwd , kan heter over de spoorwegplannen, zoo
ver zij Rotterdam betreffen, oordeelen dan iemand, 
die bij gelijke ontwikkeling minder kennis paart 
omtrent looalc aangelegenheden. 

Uit cen meer algemeen oogpunt beschouwd, is 
het Regeeringsontworp alleen aangevallen in eeuige 
giftige stukken, aan het Dagblad vau 's-Gravcn-
hoge ingezonden. Voor iemand, die deze artike
len met eenige kennis van zaken leest, ziju de 
gevolgtrekkingen al bijzonder rurieiis. De ge
heele zaak wordt tot eene staatkundige quaestie 
herleid. Eene liberale brug aan liet Bolwerk, on
geveer 10 el met deu onderkant boven raiddel-
baar water, met aan weerskanten een zijkanaal, 
waarover beweegbare bruggen liggen, is een ver
foeisel, dat alle scheepvaart onmogelijk maakten 
ons blootstelt aan den rechtmatigen toorn der 
Pruisische regecring. Eene conservatieve brug 
daarentegen nabij IJselmonde, hoog met deu 
onderkant 12 el boven middelbaar wateren voor
zien van twee doorvaartopeningen, elk ongeveer 
20 el wijd, gelegen op eene plaats, waar de vaart 
ongeveer twintigmaal drukker is dan bewesten 
de Oude Haven tc Rotterdam, is een heel onschul
dig iets, waarop niemand het geringste kan aan
merken. Alleen verregaande partijzucht heeft den 
tegenwoordigen Minister van Binnenlandsche Za
ken overgehaald, om af te wijken van het plan 
zijns voorgangers eu een oud bespottelijk denk
beeld van den heer Thorbecke weder op te vatten. 

Mij dunkt niet evenveel recht zou uien den 
heer Heemskerk kunnen beschuldigen voor het 
plan zijner voorgangers een ander te hebben iu 
plaats gesteld. Maar de waarheid is , dat een 
vraagstuk als dat. hetwelk hier wordt behandeld 
niet dc staatkunde niets heeft te maken. De 
heer Heemskerk is zeker van het vroegere ont
werp niet afgeweken, omdat het door een staat
kundigen tegenstander was opgeworpen, maar 
omdat hij wilde trachten de vereeniging der ver
schillende spoorwegen nabij Rotterdam tot stand 
te brengen met minder kosten dan werden ge
vorderd bij eene doorsnijding van de stad Rotter
dam. En even zeker is de heer Foek op het 
vorige ontwerp teruggekomen, omdat de mindere 
kosten, zoo zij inderdaad geringer waren, wat 
ik niet kan bcoordeelen, niet opwegen tegen de 
groote nadeelen, aan een overgang beoosten Rot
terdam verbonden. 

Vorder heeft het Dagblad den geheelen llucht-
spoorweg" een onzinnig plan genoemd, dat al
gemeen werd afgekeurd en waarbij Rotterdam 
op ongeoorloofde wijze ten koste vau het alge
meen word begunstigd. Nu wilde het toeval dat 
bijna al de vroegere aanvallers het plan afraad
den juist, omdat liet dc locale belangen van Rot
terdam kwetste. De afkeuring, waarop het Dag
blad zich zoo tc goed deed, was dus voor die 
courant eigenlijk van zeer negatieve waarde. 
Want iemand is geenszins onze bondgenoot, om

dat, hij met ons iets afkeurt, maar wel omdat 
hij afkeurt, om dezelfde of nagenoeg dezelfde re
denen als wij. 

Nu is het gemakkelijk te zeggen : aan de eene 
zijde wordt het ontwerp afgekeurd, omdat het de 
belangen van het, geheele land opoffert aan die 
vau Rotterdam, aan de andere zijde, omdat hel 
van die stad groote oilers vergt eu haar eigen
lijk benadeelt: het ontwerp is dus uitmuntend. 
Op deze wijze zou men zich echter wat al te ge
makkelijk vau de quaestie afmaken. 

Nog op eeue andere wijze zou men dat kunnen 
doen. De Kamer vau koophandel te Rotterdam 
en met haar niet weinige Rotterdammers keuren 
elke spoorwegverbinding door of om de stad at, 
en willen den zuiderspoorweg op Feijenoord zien 
beginnen. Bij gelegenheid der debatten in de 
Tweede Kamer omtrent liet adres van antwoord 
oji de troonrede, is gebleken, dnt eene onteige
ningswet, opgemaakt iu den geest als de Kamer 
vau koophandel verlangt, alle kans zou hebben, 
om ti* worden afgestemd, liet lievelingsdenkbeeld 
vuu ile Rotterdamsche handelaren schijnt dus voor 
good te kunnen worden beschouwd als afgewezen, 
cu de vraag zou dus alleen zijn ut' do richting 
ten Oosten van Rotterdam of wel die door de 
stad de voorkeur zou verdienen. 

Maar ook die soort vau behandeling der quues-
tie zou verkeerd zijn. Uit de stemming over het 
amendement Viruly blijkt alleen, dal de meerder
heid der Tweede Kamer eene werkelijke spoor
wegverbinding verlangt, uiet dat omtrent deze 
aangelegenheid de openbare meening reeds ge
vestigd is. Vergis iu mij niet dun bobben de 
bezwaren, door de Rotterdamuiors opgeworpen, 
ook buiten die stad vrij zwaar gewogen. Iu al
len gevaüe zou hel jammer zijn , dat de Tweede 
Kamer besliste voor den spoorweg door Rotter
dam, terwijl iu Rotterdam eu ook elders eene 
dergelijke beslissing als onverstandig zou worden 
veroordeeld. Iu zaken van technische» aard is 
ile beslissing der Staten-Generaal meestal zoo on
gelukkig geweest, dat hun oordeel omtrent eene 
spoorwegrichting voor hel publiek weinig waaide 
kan hebben. 

De houding der Tweede Kamer tegenover het 
amendement Viruly is zeker niet geschikt, om deu 
Minister van Binnenlandsche Zaken al' te houden 
van ziju vroeger plan, utu de onteigeningswet voor 
do spoorwegverbinding tusschen de Oude Maas 
bij Dordrecht eu don llollandschcn spoorweg bij 
de wetgevende macht aanhangig lo maken. Dat 
hij alsdan de richting door Rotterdam zal voor
staan, kan nauwelijks in twijfel worden getrok
ken. Er is ook alle kans , dat de tegenstanders 
der onteigeningswet niet eene richting om Rotter
dam zullen aanbevelen , maar den zuiderspoorweg 
op Feijenoord willen doen beginnen. 

liet is dus volstrekt niet ontijdig , om , eer de 
voordracht omtrent dc onteigening tol ccn punt 
vau discussie wordt gemaakt, nog eens te onder? 
zoeken of, alles te zamen genomen, het. plan vau 
den .Minister al of niet de voorkeur verdient bo
ven dat van de Rotterdamsche Kantor van 
Koophandel. Alle andere voorstellen omtrent rich
tingen ten oosten of ton westen van Rotterdam 
blijven hier van zelve buiten beschouwing. 

Maar wat niet builen beschouwing mag blijven, 
wat inderdaad liet geheele vraagstuk helicerscht, 
is de omstandigheid, dal de spoorweg »:i» Rot
terdam naar deu .Moerdijk eeu Staatsspoorweg is. 
Dat de verbinding tusschen den llollaiidscheu 
spoorweg en den linker Maasoever zeer veel geld 
zul kosten, is gemakkelijk in te zien. Eene par
ticuliere , niet door deu Staat gesubsidieerde maat
schappij zou alleen hare eigene belangen behoeven 
te raadplegen, cu al of niet cene brug over de 
Muas bouwen, al of niet hij deu Hollaiidscheii 
spoorweg aansluiten, naarmate het haar goeddocht 
Wilde zij aansluiten, dan zou zij wellicht iu con
flict geraken niet de heide maatschappijen, wier 
wegen op Rotterdam uitloopen; dan zou moeten 
worden gelet op de belangen van handel eu scheep
vaart en dan zou tie Regecring niet alleen gerech

tigd zijn, maar ook verplicht, deNoiiderrioA 
van den zuiderspoorweg te noodzaken do aanslui
ting zoo to doen plaats hebben, dat zooveel mo
gelijk alle nadeelen werden vermeden. En was 
dan het stedelijk bestuur van of de openbare 
meening te Rotterdam zeer sterk tegen eene aan
sluiting gekant, dan zou de landsregeering wel
doen aan de opgeworpen bezwaren zeer groot 
gewicht toe te kennen, liet is zeer mogelijk, 
dat eene particuliere maatschappij zou verkiezen, 
ten minste gedurende vele jaren , eenvoudig den 
spoorweg op Feijenoord te doen beginnen. Hare 
directie zou van oordeel kunnen zijn, dat de voor
deden der aansluiting niet tegen de onkosten 
zouden opwegen eu daarom liever niet aansluiten. 
Bjjzondere spoorwegmaatschappijen begaan soms 
ontzettende dwaasheden. Soms zijn zij le karig 
en te bevreesd, om geld uit te geven, dat zij spoe
dig met woeker zouden terug ontvangen. Nog veel 
vaker ziju zij spilziek eu steken zich in financieels 
ongelegenheden door aanleg en exploitatie te 
ondernemen op veel te ruimen voet, door kost
bare verbindingslijnen eu nuttelooze zijtakken. 
Maar zoolang de ondernemingen geene zwendel-
speculaties zijn, worden zij uitsluitend bestuurd in 
liet goed of slecht begrepen financieel behing van 
de aandeelhouders. 

Bij een uitgebreid net vau staatsspoorwegen 
gaat het geheel anders toe. Daar is het recht-
streeksche Ihinnciëele belang niet liet, voornaamste, 
maar van zeer ondergeschikten aard. Op de sa
menstelling vau het net, op het tracé der afzon
derlijke lijnen, op tie wijze van exploitatie kunnen 
staatkundige overwegingen, zelfs van zeef onede
le» aard, een overwegenden invloed uitoefenen. 
Maar ook wanneer de Regeering bij den aanleg 
en het beheer barer spoorwegen zoo eerlijk eu 
nauwgezet mogelijk te werk gaat, kau noch mag 
zij eenvoudig redeneeren: „hoe zal ik mijne spoor
wegen aanleggen, om er in den koristen tijd de 
grootste winsten van te trekken." De belangen 
vau deu handel, de nijverheid of de verdediging, 
zou ook de noodzakelijkheid om sommige deelen 
des lands heter bereikbaar te maken, kunnen 
gebiedend eischen, tlat er spoorwegen worden 
aangelegd die, in den eersten lijd althans, geene 
winsten kunnen opleveren, cn in zulke gevallen 
alleen kan het redelijkerwijze van eene regeering 
worden gevorderd dat zij spoorwegmaatschap
pijen geldelijk ondersteund ol wel zelve spoorwe
gen aanlegge, 

Doel zij, gelijk hier te lande geschiedt, het 
laatste , dan heeft haar spoorwegnet met een uit
gebreid spoorwegstelsel, dat aan ééne enkele maat
schappij behoort, de eigenschap gemeen, dat do 
aanleg van sommige zeer korte lijnen, tlie per 
lengteceiihcid buitensporig veel kosten de uit
gaven voor het geheele net geenszins bijzonder 
verhoogt en juist dergelijke korte lijnen veel kun
nen bijdragen, om hot vervoer op andere lange 
banen zeer te doeu toenemen. Maar du Staat 
zal spoediger dan eene maatschappij tot den aan
leg van zoodanige kostbare sectiën overgaan en 
wel un de volgende redenen. 

Waaneer eene particuliere luaatscliapppij cen 
spoorweg wil aanleggen, zijn er zeker altijd eeuige 
personen, die voor de onderneming inschrijven, 
omdat zij als handelaars ol' fabrikanten bij den 
ontworpen weg een groot belang hebben. Maar 
verreweg de meeste actionarisscn denken alleen 
öf aan hooge dividenden ut' aau vooideelige spe
culation met hunne aandeden. Brengt de spoor
weg niets op, dan blijkt alleen, dat zij zich heb
ben vergist. Daarentegen worden de gelden voor 
de staatsspoorwegen opgebracht door de belasting
schuldigen, die goedschiks of kwaadschiks, maar al
tijd indirect hun geld voor den houw moeten afstaan. 
Of de spoorweg veel ol weinig afwerpt, dc staats
burger bemerkt er weinig van iu zijn zak; of 
de staatsuitgaven klimmen of dalen , of hij zelf 
beter of minder in staat zal zijn, ziju aandeel 
daarin hij te dragen, hangt al' van zoo ontzettend 
vele omstandigheden, dat niemand iu staat is, na 
te gaan in hoeverre de meer of minder voordce-



lige exploitatie der staatsbanen invloed heeft op 
zijn eigen linanciëelen toestand. 

Maar wat iedereen kan nagaan, is of hij al of 
niet cen voordeelig gebruik zal kunnen maken 
van het nieuwe vervoermiddel , dal de Staat hem 
verschaft, waartoe hij eene hem onbekende som 
heeft bijgedragen en waarvan hij zeker is, nooit 
rechtstreekscli een rent rente te trekken. 

De verhouding der bewoners van eenig land 
tegenover de staatsspoorwegen is dus dc volgende. 
Vooreerst wenschl iedereen een spoorweg zoo dicht 
mogelijk bij zijne deur. Hoe het spoorwegnet 
ook worde vastgesteld, altijd zijn er ongelukki-
gen, die treuren dal zij moeien betalen aan iets, 
waarvan zij weinig ol geen genot hebben. De 
eerste zorg van den Slaal is dus , liet aantal dier 
melancholieke personen zoozeer te beperken, dat 
zij tegen bel plan geene zorgwekkende oppositie 
kunnen maken, en van den minister, die den aanleg 
der staatsspoorwegen voorstelt, om de gewone 
frozen van «nationale onderneming", «diepge
voelde behoefte", »op de hoogte blijven van deu 
tegenwoordigun tijd", «volhouden der concurren
tie met dc vreemden" enz. onz. aan deu man te 
brengen zonder zijne deftigheid te verliezen. Is 
het spoorwegnet iu groote trekken uitgesteld, 
dan moeten verder zooveel mogelijk plaatselijke 
belangen worden bevredigd, opdat zooveel perso
nen mogelijk van de staatsspoorwegen genot kun
nen hebben. Daarom worden alle plaatsen niet 
al te ver, ja soms wel al tc ver van dc hoofd
richting der wegen in het ontworpen net opge
nomen en daartoe wordt de weg hier en daar 
uit en omgebogen, en dat i 'malen vrij aan
merkelijk. 

Gelukkig echter beslaat er eene oorzaak, die 
belet dat de rogeeringszorg voor staatsspoorwegen 
geheel in dergelijke triviale bemoeiingen opgaat. 
De rol der spoorwegen toch in de ontwikkeling 
van handel cn nijverheid is zoo groot, dat zij, 
op eenigszins rationeele wijze over het land ver
spreid, zeker op den duurden nationalen rijkdom 
zeer zullen doen toenemen. Zij doen dus de 
staatsinkomsten aangroeien en stellen Iegelijk de 
bevolking in staat de belastingen gemakkelijker 
0)i te brengen. Wil men echter dat groole.locl 
met snelheid en zekerheid bereiken, dan moeten 
de spoorwegen gelegenheid aanbieden . om van 
het eene einde des lands tot hut andere met zoo 
weinig kosten en tijdverlies als mogelijk is , perso
nen en goederen over te brengen. En daar zulks 
niet kan geschieden, wanneer nicl alle aanleiding 
tot overladen wordt vermeden, is de Regeering van 
zelve genoopt bare spoorwegen behoorlijk aaneen 
te doen sluiten cn ze tevens inct die van het 
buitenland in onafgebrokene verbinding te stel
len. Vandaar dat, waai- eene particuliere maat
schappij zou aarzelen bare spoorwegen onderling 
or aan andere te doen sluiten, omdat zij daartoe 
voor eenige kilometers weg buitensporige uitga
ven zou moeten doen, de Staat onmogelijk kan 
noch mag aarzeden , omdat hij moet zorgen voor 
belangen, welke vreemd zijn aan eene spoorweg
maatschappij , en wegen aanlegt met een geheel 
ander doel dan deze. 

Uit het aangevoerde volgt, dat aan do eene 
zijde de Staat alle pogingen doet, om plaatselijke 
belangen te bevredigen, iu zooverre, dat bij zoo
vele steden en dorpen als mogelijk is, aan zijne 
lijnen zoekt te brengen, maar daarentegen kos
ten noch moeite kan ontzien , om het verband 
zijner spoorwegen onderling en niet die van het 
buitenland zoo volledig tc maken als eenigszins 
mogelijk is. 

Dat het boven geschetste tafereel van een staats
spoorwegnel op dat van ons vaderland volkomen 
toepasselijk is, valt dadelijk in het oog. Hij een 
stelsel van staatsspoorwegen boezemt eene enkele 
leemte zulk een afkeer in dat, hij een ongiin-
stigen toestand onzer financiën . vele millioenen 
zijn gevraa gd en verkregen , om aan den Moer
dijk eene brug tc doen leggen, welke in het oor
spronkelijke plan der staatsspoorwegen niet was 
opgenomen. Aangezien nu dat kolossale werk 
wel niet zal ondernomen zijn alleen len voor-
deele van Rotterdam cn Dordrecht, is het onmo
gelijk aan te nemen, dat het plan, om een station 
tegenover Rotterdam tot een eindstation te ma
ken en dit door paardensporen met de Rijn- en 
Hollandsche spoorwegen tc verbinden, eenige 
kans zou hebben om door de Regeering of de ver
tegenwoordiging te worden aangenomen. 

Geloof ik dus, dat de hoop derRotterdamsche 
Kanier van Koophandel zoet is, maar ijdel, aan 
den anderen kant vermeen ik le kunnen aantooncn, 
dat ook de vrees, door haar en vele andere Ne
derlanders gekoesterd , zeer overdreven is. 

Zeer overdreven zeker ; geheel ongegrond niet. 
Het is bepaald onmogelijk, dat door of vlak langs 
eene groote stad een spoorweg wordt aangelegd, 
en dat eene breede, druk bevaren rivier wordt over
brugd, zonder dat vele belangen worden gekwetst 
en er ongemakken worden veroorzaakt van ver
schillenden aard. |)e passage der schepen zal, 
volgens het ontwerp, plaats hebben door kanalen, 
waarin schepen aan den wal zullen liggen en 
waarover beweegbare bruggen zullen zijn gelegd. 
Eene dergelijke passage zal minder gemakkelijk 
ziju dan over de onafgeslutene rivier. Niemand 
zal beweren , dat bet gerommel van onhebbelijke 
treinen en hel waanzinnig gefluit van zenuwach
tige locomotieven bevorderlijk zijn aan de rust 
der bevolking iu de nabijheid van de spoorbaan. 

liet voorstel der Kamer van Koophandel is 
evenals bel regecriugsontvvcrp gegrond op dc 
veronderstelling, dat de stad aan den linkeroever 
der Maas moet worden uitgebreid. 

Nu is reeds jaren geleden, eer van eene spoor
wegverbinding sprake was, door den gemeente
raad van Rotterdam vastgesteld, dat bij eene zoo
danige uitlegging, eene brug over de Maas on
ontbeerlijk was. Zou nu die brug niet evengoed 
de scheepvaart hinderen als eene spoorwegbrug? 
liet is waar, cr zouden een ol meer beweegbare 
openingen in kunnen worden aangebracht . doch 
men moet wel bedenken, vooreerst dat de geul 
in rivieren van groote breedte niet altijd op de
zelfde plaats blijft, en ten tweede, dat bel bouwen 
van meer pijlers dan strikt noodzakelijk zijn, 
juisl in bel diepste gedeelte eener rivier met 
zeer lossen bodem nieL zonder bezwaar is en zeur 
zeker veol geld zal kosten. Verder kan de stads
brug, wegens de onmogelijkheid , om er in dat 
geval behoorljjke oprillen been te. leiden, op verre 
na zoo hoog niet worden als de spoorwegbrug. 
Alleen onder do laatste kunnen in dc meestege
vallen stoombooten doorvaren. Men kan zonder 
overdrijving zeggen, dat de nudeolen der beide ont
werpen tegen elkander opwegen en dat ook door 
eene brug voor gewone passage de scheepvaart 
zeer zou worden belemmerd. 

Gewoonlijk wordt het voorgesteld, alsof bij de 
uitvoering van liet regceringsplan , Keijcnooid zoo
goed als geheel van Rotterdam zou zijn afgesne
den en op dat eiland niet zou worden gebouwd, 
Maar wanneer de spoorweg door de stad mocht 
komen, zal bet gemeentebestuur wol zorgen, dat 
op een paar punten du overtocht naar Kcijonoord 
wordt onderhouden door stoomponten, geschikt 
om rijtuigen over (e roeien. Die zonden onge
twijfeld noodig zijn. Vau dun beginne af aan is 
altijd plan geweest, om op Kcijcnoord, behalve het 
goederenstation, en daaraan al ol' niet verbonden, 
eene halte te maken voor personen. In gewone 
tijden zoo dus de stad met Kcijenoord zijn ver
bonden door: 

1". Twee stoom veren. 
2-'. Eene brug voor voetgangers, 
3". Een spoorweg, met twee stations iu of 

vlak bij Rotterdam. 
Hij ijsgang zou eene overeenkomst kunnen wor

den getroffen mot du exploitatie-maatschappij we
gens het doen loopun van uxtratruinen voor het 
locale vervoer tusschen Rotterdam un du over
zijde der rivier. Aangezien onder deze omstan
digheden tueh alle draaibruggen zouden gesloten 
zijn, kan dit meerdere vervoer over korten afstand 
geen wezenlijk ongerief voor den dienst veroor
zaken. 

Hoewel niet volkomen zoogoed als over cene 
brug voor gewoon vervoer zou toch hut verkeer 
op de boven beschrevene wijze genoegzaam zijn 
verzekerd. En dat met veel minder kosten voor 
de stad, die nu geen brug behoeft te bouwen. 
Wel wordt geklaagd, dat dc linancieele voorwaar
den der voorloopige overeenkomst tusschen het 
gemeentebestuur en de landsregeering voor Rot
terdam te bezwarend zijn, maar aau den anderen 
kant blijkt ook, dat dc gemeente eene groote 
oppervlakte van lijdelijk afgestane gronden later 
opgehoogd zou beschikbaar krijgen en dus aan
zienlijke uitgaven zou besparen. 

Het schijnt dat in Rotterdam wordt gedacht, 
dat wanneer het ontwerp der Kamer van koop-
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handel zou worden uitgevoerd, de Staat de brug 
voor gewoon vervoer zou bekostigen. Zulk eene 
dwaasheid kan dunkt mij, geene rugeering be
gaan, en geene volksvertegenwoordiging gedoogen. 
De eenige reden toch, welke tot het eindigen van 
den spoorweg op den linkeroever zou kunnen 
noodzaken, zou zijn gelegen in financiëele bczwa-
rnn. Maar het is niet te veronderstellen, dat de 
gelden van het Rijk zouden worden uitgegeven 
tot den bouw eener brug, onbruikbaarvool-eene 
latere aansluiting. Wilde men die later tot stand 
brengen, dan zou do Staat twee bruggen moeten 
betalen in plaats van ëéne. 

Wanneer de spoorweg door de stad wordt ge
legd , zal de Rijnspoorweg-maatschappij, die dan 
bij de zaak meer belang krijgt, wellicht onder 
vele protesten, wel de nederbuigendo goedheid 
willen hebben hare verplichtingen na te komen 
en bare baan aau dc Hollandsche te verbinden. 
Dat alsdan bet tegenwoordige station bij het Ha
ringvliet ook zou dienen voor passagiers naar 
het zuiden is niet zuur waarschijnlijk, doch voor 
het vervoer van goederen daarheen zul het zeker 
wel worden gebezigd eu ook wellicht voor den 
personendienst langs dun Itiju-spoorwcg. Behalve 
niet schuiten naar het goodurenstation op Keijen
oord zouden de goederen, voor de zuiderlijn be
stemd, dan kunnen worden gebracht naar het 
Hollandsche of naar het Rijn-spoorwegstation, 
naarmate het dun verzender goed zou dunken, 
liet goederenvervoer uit de stad naar du zuider 
lijn zou dus onder alle omstandigheden het ge
makkelijkst zijn wan/leer de spoorweg door de 
stad liep. Voor het vervoer van personen maakt 
het zoo uitnemend gelegene station bij du beurs 
elku vergelijking tusschen de beide plannen on
mogelijk. 

Nu wordt gezegd, dal de ruimte nabij dat 
station te klein zal worden voor de groote be
weging, die het station zal veroorzaken. Voor
zeker is het dempen van een gedeelte der Blaak 
tegen dit kwaad een zeer treurig hulpmiddel, 
omdat de binnenschipperij reeds nu gebrek heeft 
aan loswal. Haar echter om hel beursstation te 
bereiken , de reizigers geene groote afstanden 
hebben af te leggen, zal hut aantal rijtuigen bij 
dit slation betrekkelijk gering ziju en dus hut 
gedrang niet zoo heel erg worden. 

En overigens heeft juist ten opzichte van het 
gewoel op straat het Regceringsplan zoo buitenge
woon groote voordeden. Wordt het uitgevoerd, 
dan zal het vervoer tusschen de verschillende 
stations geheel van de straten vei d wijnen en ook 
hut vervoer naar en van de stations zal minder 
hinderlijk zijn dan het tegenwoordig is, daar het 
over geringere afstanden zal plaats hebben. Met 
eene brug voor gewoon vervoer en paardenspo
ren op de straten zou bet kwaad eerst recht on-
verdragolijk worden. Want dan zouden hoogst
waarschijnlijk drie stations bestaan, tusschen welke 
onderling alle vervoer per as en langs du stra
ten zou moeten geschieden, behalve dat wellicht 
tusscliun bet slation van den Rijn-spoorwegen dat 
van den Staat eenig goederentransport te water 
zou plaats hebben. 

Behalve dil zeer groote voorduel zou Rotter
dam aan de uitvoering der spoorwogaansluiting 
nog te danken hebben liet dumpen van de Bin
nenrotte en eene overdekte passage iu cene rich
ting , waar eene nieuwe straat zeer gewenscht 
zou zijn. 

Als slotsom der beschouwingen, waartoe het 
Regceringsplan aanleiding geelt, kan men dus 
stellen : 

1". Uit een algemeen belang is dc uil voering 
onvermijdelijk. 

2°. Uit een Ilotterdamsch belang levert zij 
bij bepaalde nadoelen zoovele voordoden, dat de 
oppositie, die er tegen wordt gevoerd, volstrekt 
niet is gewettigd. 

Bij dc vertegenwoordiging kan het ontwerp 
der Regeering alleen gevaar loopen, wanneer een 
gedeelte der oppositie uit minder toegenegenheid 
jegens het Ministerie den tegenstand van een 
gedeelte der Rotterdammers mocht steunen. Aan
gezien cene zoo facticusc handeling niet is te 
verwachten, zullen de Rotterdammers zich mouten 
troosten met het denkbeeld, dat hunne belangen 
toch niet zoo geheel cn al n hot aanhangige 
ontwerp zijn voorbijgezien. 
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CE QUI MASQUE AUJOURD'IIUI DAVS 
L'ART; COMME DANS J.F. HO RAL, 
AVANT ET PAR-DESSUS TOUT C'EST 
LA CONVICTION' ET LE CARACTÈHE. 

De prins Napoleon, Rcdevoe-
. ring tot Parijscne bouwkundigen. 

Als men in Nederland het geluk (ik had bijna 
gezegd het ongeluk) heeft zich te kenmerken door 
eene zeldzame eigenschap, wordt men de marte
laar van zijne verdienste. Dit ondervindt de direc
teur van tSe Opmerker." Hij onderscheidt zich 
van bijna al onze hoofdredacteuren door cene 
onpartijdigheid, die, volgens ontvangen bericht, 
zelfs bewondering afdwingt aan den baron Sloet 
van de Bcele. Als een constitutioneel vorst, ol' 
wil men liever, als dc voorzitter van eene En
gelsche rechtbank blijft hij boven den strijd der 
partijen verheven, die elk hare advocaten hebben, 
en laat met onwrikbare zelfverloochening dooi 
het publiek als jury de uitspraak vellen. Van 
een hatelijk openbaar ministerie, zooals door 
andere couranten wordt uitgeoefend, heeft men 
geen last. Het zoude onbillijk wezen van die 
onzijdigheid misbruik te maken cn ik zal dus 
na deze dupliek, waartoe ik het recht meen te 
hebben, het geschil met den heer Leliman laten 
rusten. 

Mijn tegenstander heeft eene zonderlinge wijze 
van bestrijden. Sinds de oprichting van dit week
blad gunt dc hoofdredacteur hem herhaaldelijk 
het woord, en de lezers, die hem zeker met 
evenveel genoegen als ik hebben gevolgd, kun
nen getuigen of hij van de verleende gastvrijheid 
onbeschroomd gebruik heeft gemaakt. 

Sinds een jaar had ik geen enkelen lettergreep 
in dit orgaan geschreven, toen de hoofdredac
teur zijn verlangen naar een opstel van mijne 
hand tc kennen gaf. 

Ik meende hieraan tc moeten voldoen , omdat 
ik mij tot medewerking had verbonden, en vond 
dadelijk cene aanleiding in ecu lang artikel van 
den heer Leliman. Maar zie! nauwelijks heb 
ik mijne stem tegen hem verheven, of hij ver
klaart mij in mijn verzet niet ontvankelijk; hij 
voegt mij toe, dat ik eene «krijgslist" bezig om 
op politiek terrein tc komen, en dat mijne be
schouwingen »niet op hare plaats," maar «als 
niet de baren cr bijgcsleurd" zijn. Ik dacht, 
dat de voorzitter tot do orde roept, maar niet 
een medelid. Het verwijt klinkt vooral vreemd 
in den mond van den heer Leliman , want juist 
hij begon met te doen, wat hij in mij afkeurt 
Als men een pleidooi schrijft voor handhaving 
van eene academie voor kunsten door gelden 
van den Staal, treedt men, dunkt mij, op het 
gebied van de staatkunde. Het schijnt dan bil
lijk zich af te vragen.- \ ' hoe komt men aan dat 
geld? 2' zal dat geld aan zijne bestemming 

beantwoorden.' En nu mijne oplossing verschilt 
van de zijne, heet zij misplaatst. Zulk eene wijze 
van het zwijgen op te leïgen, is eenigszins militair. 

Ik mag vrij verklaren, dat ik niet noodig heb 
cene list Iu bezigen, om over koloniale staatkunde 
te schrijven, want als correspondent van cen blad 
op Java ben ik daartoe elke mail in de gelegenheid 
en word er meer toe verplicht dan mij lief is, 
want het is alles behalve verkwikkend. Maai
de heer Leliman zal dit moeilijk beseffen, want 
hij maakt zich van de zaak af met een argument, 
waarvan inen (om het zachtste woord te bezigen) 
alluen zeggen kan, dat het meer openhartig dan 
gemoedelijk is: vroofsluul of niet, ik ben en blijf 
Nederlander en voor de koninklijke academie van 
kunsten tc Amsterdam en hare hervorming op 
niiniu schaal." Ik wanhoop er aan, het immer 
niet hem eens te worden, want mijne opvatting 
van mijn Nederlanderschap is nog als vóór vier 
jaren: «j'nirne inon pays d'un attacbeinent séri-
eux ; ju voudrais qu'il reunit lesqualités , qui lui 
uianquent." Voor mij staat de nienschlicid bo
ven de nationaliteit. 

Hij noemt zijne meening practisch, in tegen
stelling van vvijsgeerig. Ik meende, dat wijsbe
geerte is levensbespiegeling Is deze onproctisch? 

üp een punt echter geef ik mij gewonnen. 
Mij beweert, dat roof en kunstgevoel samen kun
nen gaan. Het is dan ook bekend, dat Schiller 
sympathie wist op te wekken voor een bandiet. 
Ik had het woord roovers gebezigd, omdat het 
geijkt was geworden door Multatuli un Jonkheer 
Van der Wijrk , cn niet noodeloos strenger wil
len zijn, want ik ben en blijf Nederlander. 
Maar nu moet liet hooge woord er uit. Ken 
i-oover heeft moed, want hij waagt zijn leven, 
maar onze koloniale staatkunde is lal', ecu werk 
van valsclic spelers. Wij buren eenige soldaten , 
ook vreemdelingen, om dun Oosterling in be
dwang te houden, un zulten hum daarna op ons 
gemak al'. Wij onthouden hem hut toegezegde 
aandeel in dun marktprijs, omdat hij du markt-
berichten niet leest. De mini-ter Kransen van 
de l'utte heeft bet verklaard : «wat zoude er van 
ons batig slot worden als wij den Javaanschen 
koffieplanter betaalden, wat hem toekomt?' En 
een ander minister, aan wiens woorden in Ne
derland te recht hoogu waarde wordt toegekend, 
getuigde: «er is verrotting in den Staat." Welnu, 
ik houd vol, in weerwil van alle afdeelingen 
der Tweede Kamer un van du 50 Stemhebbende 
leden uit Arti et Amieitiue, dat onder zulk een 
trouweloos, kleinhartig volk, in een' verrotten Staat 
de kunst niet bloeien tan. Voor beoefening van 
de kunst zijn manhen noodig. Men zegge nu 
niet, dit is hier niet op zijne plaats, want het is 
juist ons ongeluk cn eene der oorzaken van 
onzen achteruitgang, ook in kunst, dat niet alleen 
boeren, maar zelfs begaafde lundgeiiooteu , gelijk 
du heer Leliman, zoodra het 's lands (dus ieders) 
belangen en waardigheid geldt, onverschillig uit
roepen : «de Heeren moeten het weten I" Neen, 

gij moet het weten. Maar de heer Leliman acht 
het practisch te handelen zonder te begrijpen. 
En als ik tracht te begrijpen, wijst hij mij het 
vierkante gat. Recht practisch ! 

Laat ons, om terug te keeren binnen den kring, 
dien Le Opmerker zich meer bepaald heeft voor
gesteld, vluchtig het pas verschenen boekje van 
Taine doorloopen, getiteld: Philosophic de l'art 
dans les Pags-Bas. Wij zullen er uit zien, dat 
het verval van de kunst de ontaarding van ons 
karakter op den voet heeft gevolgd. 

De Fransche kunstkenner, wien het door den 
heer Leliman tot een verwijt wordt gerekend, 
dat bij zich poëtisch uitdrukt, vergelijkt het ras 
bij het zaad, het volk bij den sten-rel en de kunst 
bij de bloem (bl. 2). Is die beeldspraak juist, 
dan zal men het verband tusschen kunst en volks
aard wel niet loochenen. Op eene andere plaats 
zegt Taine, dat wij niet, gelijk Maria van 3et-
hanië, hot goede deel kozen, maar, gelijk Martha, 
slechts zorgden voor het stoffelijke. Guicciardini 
getuigde in de zestiende eeuw van ons, dat wij 
zeer begeerig waren om te winnen en zeer be
dacht 0|i voordeel (bl. 33). Maar een oogenblik 
ontwikkelt Nederland zich in bijna vlekkelooze 
grootheid. (1009.) Hartverheffend is het dich
terlijk tafereel, dat Taine hiervan ontrolt (bl. 
ltS—154), en dat hier «niet op zijne plaats" 
zou zijn. Hij doet cr op volgen: »In deze om
standigheden verschijnt de nationale kunst. Al 
de oorspronkelijke groote schilders worden gebo
ren in de eerste dertig jaren der zeventiende 
eeuw, als Holland gesticht wordt, als de vreese-
lijksle gevaren zijn te boven gekomen, als de 
eindoverwinning is verzekerd, als de mensch, de 
groote dingen gevoelende, die hij gedaan heelt, 
aan zijne kinderen dc loopbaan toont, hun ge
opend door zijn groot hart en zijne sterke han
den. Bier is, gelijk elders, de kunstenaar de zoon 
can den held. De zielsvermogens, tot heden ge
richt oj i het scheppen van cene werkelijke we
reld , vloeien over en worden aangewend tot het 
scheppen van eene denkbeeldige. De mensch heeft 
te veel gedaan om weder de vormen van cene 
school tc volgen; het is zijne werking, die voor 
hem en om hem het veld bevolkt, dat voor zijn 
oog open ligt; zij is zoo roemrijk en zoo vrucht
baar, dat hij ze lang kan bewonderen en beschou
wen ; hij onderwerpt zijne gedachte niet meer aan 
eene vreemde gedachte; wat hij zoekt en wat hij 
ontdekt, dat is zijn eigen gevoel; hij durft er 
zich aan toevertrouwen, het tot het eind volgen, 
niet nabootsen, alles uit zich zelveu trekken, uit
vinden zonder anderen gids dan de stille voor
keur van zijne zinnen en van zijn hart. Zijne 
inwendige vermogens, zijn grondaanleg, zijn oor
spronkelijk en erfelijk instinct, aangezocht en 
versterkt door de beproeving, gaan voort met 
handelen na de beproeving, en na eene natie te 
hebben geschapen, scheppen zij eene kunst." (bl. 
154—155). Maar helaas! de heldentijd, en dus 
ook de blocsemtijd der kunst, duurde niet lang. 
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De geldzucht had weder spoedig de overhand op 
de roemzucht. Reeds in de eerste .jaren der ze
ventiende eeuw werd eene zegepraal beoordeeld 
naar den prijs gemaakten buit (Prof. R. Kruin in 
»De Gids," 1868, Oct., bl. 28.) Spoedig ver
dwenen de dagen, waarin Pari val zeggen kon: 
»Er is geen burger zoo arm, die niet van eenige 
schilderijen wil voorzien zijn. Een bakker betaalt 
zeshonderd gulden voor eene enkele figuur van 
Van der Meer uit Delft. Dat maakt, met zinde
lijkheid en aangename inrichting van hunne wo
ning, hunne weelde uit. Zij beklagen het geld 
niet, dat zij daaraan besteden; zij besparen het 
op hunnen mondtocht." (Taine, bl. 158—159.) 

«Omstreeks 1667 na de nederlagen ter zee te
gen Engeland vertoonen zwakke teekenen de op
komende verandering in de zeden en in dc ge
voelens, die aan de nationale kunst het leven 
hadden gegeven. De welvaart is te groot. De 
helden worden burgers. Pariral neemt als hunne 
hoofdeigenschap gelddorst waar. Bovendien «ha
ten zij tweegevechten, batterijen en twisten, en 
zeggen gewoonlijk, dat rijke lui niet vechten." 
Zij willen genieten" enz. (bl. 166.) 

Lodewijk XIV beoorloogt hen in 1672: »zij 
hebben het leger verwaarloosd, hunne troepen 
loopen weg, hunne steden geven zich bij den 
eersten slag over. De Staten-Gencraal smeeken 
om vrede onder elke voorwaarde. Te gelijker tijd 
verzwakt het nationaal gevoel in de kunsten. Rem
brandt sterft in 1669 arm, zonder dat bijna 
iemand het weet." (bl. 167.) 

In 1723 spot men met dc zeelieden, die zich 
liever in de lucht lieten springen dan hunne vlag 
ne6r te halen. In 1732 verklaart een ander ge
schiedschrijver, dat de Hollanders aan niets an
ders denken dan rijkdommen opeen te hoopen. 
Na 1748 laat men leger en vloot vervallen. In 
1787 onderwerpt de hertog van Brunswijk het 
land bijna zonder slag of stoot. Welk een af
stand tusschen de gevoelens van dezen tijd en 
dien van de metgezellen van den Zwijger, De 
Ruyter en Tromp! Daarom ziet men ook door 
eene bewonderenswaardige samenstemming den 
schilderachtige!! vindingsgeest te niet gaan met 
de practische geestkracht. Tien jaren na het be
gin van de achttiende eeuw zijn alle groote schil
ders dood. Reeds sinds een menschengeslaclit 
openbaart zich het verval in den armoedigen stijl, 
de minder breedgewiekte verbeeldingsvlucht, het 
kleingeestiger afwerken van Frans Mieris, Schal
ken en de anderen. Een der laatsten, Adriaan 
van der Werff, getuigt door zijne koude, gepo
lijste schildering, door zijne mythologieën en 
naakte figuren, door zijne ivoorachtige belicha
ming, door zijn machtcloozen terugkeer tot den 
Italiaanschen stijl, dat de Hollanders hunnen volks
smaak en hun eigenaardig genie hebben vergeten. 

Zijne opvolgers gelijken mannen , die spreken 
willen en niets to zeggen hebben; opgevoed door 
beroemde meesters of vaders, herhalen zij den 
volzin, dien zij gehoord hebben, maar als auto
maten. Het talent overleeft slechts bij dc schil
ders van bijzaken en van bloemen, in een klein 
genre, dat minder vindingskracht vcreischt, en 
duurt eenige jaren voort, gelijk een hardnekkig 
kreupelhout op een uitgedroogden grond , waar 
de groote stammen zijn uitgestorven. Het ver
dwijnt op zijne beurt en dc bodem is kaal. Laat
ste bewijs van de afhankelijkheid, die ieders oor
spronkelijkheid verbindt aan het maatschappelijk 
leven, en de vindingrijke vermogens van den 
kunstenaar gelijken tred doet houden met de 
werkzame geestkracht van dc natie!" (bl. 169— 
171) 

Tot dusver Tainc. (*) Het is wat erg een' Ro-
chusscn, een' Israels met verdwenen kreupelhout 
te vergelijken. Maar al brengt oen verwaar
loosde tuin ook enkele schoone bloemen voort 
(en gaarne wil ik den heer Leliman daaronder 
rangschikken), volgt daaruit nog niet, dat de 
kunst bloeit. 

(*) Wq verwijzen den belangstellenden lezer, die met 
het oordeel van anderen u"'cr het werk van Taine bekend 
wil zijn, naar een artikel, voorkomende in de Nederlandsche 
Spectator van 14 November 1. 1. cn getiteld: „iets niet deu 
„franschen slag over Nedjrlnud en Nederlandsche kunst." 
De schrijver van dat artikel zegt aan het slot: „Ik ben te
ugen zooveel onzin, zooveel tergende opcenhoopiug van dwaze 
„karikaturen over enkele halve waarheden niet langer be-
„stand. Ik zou nu nog over dat kleine gedeelte moeten 
„schrijven, waar de schrijver iets over kunst zegt. Ik heb 
„bet beproefd alles door tc slaan om het goede tc zoeken, 
„maar als ik een enkele goede bladzijde had, werd zij weer 
„door een dozijn vol van de verwardste onjuistheden be-
„dorven." 

De opiuic over dc waarde vau het door Tainc geschrevene 
is dus wel verdeeld. 

REDACTIE. 

Ons geschil loopt over deze drie vragen: Is 
de vaderlandsche kunst in verval? Zal handha
ving van de 'Academie te Amsterdam haar op
beuren ? Geven hare uitkomsten sinds 48 jaren 
daarop uitzicht? 

Men geneest geen lever-abces met een pleister. 
Dc vergelijking met do zuster-acadciuie te Ant

werpen doet weinig af. De Belgen toch zijn een 
volk in hunne opkomst, de Nederlanders een volk 
in verval, (f) Bij ons zou dus voorloopig het 
geld niet in verhouding tot de te verwachten 
vruchten staan. Ons volk beginne met karakter 
te hebben cn eerst daarna mogen de wetgevers 
ruime offers opleggen lot opleiding van kunstenaars 
Kunstkenner ben ik niet. Voor kunstenaar ben ik te 
ruw bewerktuigd. Mijne beoefening van de schoone 
bouwkunst is mislukt. Dc vruchtelooze pogingen, 
door mijn' waardigen lecranr Kroger aangewend, 
om mij tot een architect te vormen, doen mij 
denken aan Lukas VIII, vers 13: „En die op de 
steenrots bezaaid worden, zijn deze, die, wan
neer zij 't gehoord hebben, het woord met vreugd 
ontvangen; en deze hebben gecnen wortel." 

Ik heb slechts gewaarschuwd, overtuigd, dat 
het kwaad niet wordt gezocht waai' het tc vin
den is. Toch vlei ik mij met weinig goed 
gevolg. Als zelfs begaafden, gelijk dc heer Le
liman , onverschillig zijn, hoe zullen dan de min
der bedeelden wel wezen? Als zoo het groene 
hout is, wat valt dan van het dorre te ver
wachten ? 

Voor zooverre ik van den Opmerker gebruik 
mag maken, zijn mijne redenen uitgeput. Ik 
keer dus in mijne tent terug. Twistende schrij
vers verbeelden zich maar al te dikwijls, dat het 
publiek evenveel smaak heeft in herkauwende 
argumenten als zij zeiven. Ik heb ditto dikwijls 
als lezer ondervonden , om niet als schrijver met 
die opmerking mijn voordeel te doen. Als ik mij 
weder in dit blad doe hooien, zal het zijn over 
•practische" onderwerpen. 

Ik mag echter niet besluiten zonder eene on
waardige beschuldiging af te wijzen, waarvan dc 
heer Leliman zich gedachteloos de echo heelt 
gemaakt. Hij beweert, dat de liberalen Indië 
willen Dcxploiteeren". Men haalt de schouders 
op, als zulke verwijlen worden geuit door leuge
naars van beroep. Maar men betreurt het, als 
zij verschijnen in organen, gelijk Dc Opmerker 
en De Aarde en haar volken. Indien de heer 
Leliman vrijwillig overeenkomt met een' erijen 
Amersfoorter boei' zijn' oogst te koopen tegen 
een' onderling vastgestclden prijs —, exploiteert 
hij hem dan? Welnu, die vrijheid vragen wij 
voor Indië. Niets meer, maar ook niets minder. 

Brussel, 16 Nov. 1868. 
S. E. W. RoonüA VAN EÏSINGA. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— Het station te Namen, dat reeds gemeen
schappelijk in gebruik is bij de Staatsbaan, de 
Nord-Belge en de Luxembourg, zal ook dienen 
voor de nieuwe lijn van Namen naar Geest-
Gérompont, die door de Maatschappij Taniines-
Londen is gemaakt en door de algemeene Maat
schappij van exploitatie zal worden bereden. 

— Sedert 1862 zijn in de kanonnenfabriek te 
Woolwich 28.000 t of ongeveer 336.000 gulden 
uitbetaald geworden aan privaat-personen voor 
proeven en modellen van nieuwe uitvindingen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Z. M. heeft aan den inge
nieur 2 , l c k l . bij de marine J. L . von I.eschen, op 
zijn verzoek, eervol ontslag verleend, ten einde 
te kunnen overgaan bij het vak van scheepsbouw 
in Ned. Indie. 

Assen, 25 Nov. Dc heer van Diggelen, oud
lid der Tweede Kamer, hoofd-ingenieur van den 
waterstaat in de provinciën Groningen en Drenthe, 
is op zijne rondreis, in den ouderdom van 53 
jaren tc Winschoten overleden. 

(f) Vóór een paar jarcu noemde een Fransch schrijver 
ons eene nation eteinte, een Engclsch tijdschrift heete on
langs Spanje en Nederland vervallen Staten, De redactie 
der Wetenschappelijke Bladen nam zonder eenig protest dit 
laatste vonnis over. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFUEELINO AMSTERDAM. 

Den 20 dezer werd de gewone veertiendaag-
sche vergadering gehouden. In deze bijeenkomst 
weid het adres aan den minister van Binnen
landsche Zaken, betreffende de opheffing der 
koninklijke akademie van beeldende kunsten nog
maals besproken. Het voorstel, om daarvan af
drukken aan dc leden van de i Kamer der 
Staten-Gencraal tc docu toekomen, weid aan
genomen. 

Hierna had de aangekondigde kunstbeschou 
wing plaats, bestaande uit de minogiallën van 
dc Halles Centrales tc Parijs, met eene inleiding 
door den heer 1'. J. II. Cuijpers. Na afloop weid 
gemelden heer dank gezegd cn hadden er over 
dit onderwerp nog eenige discussiën plaats. 

Vervolgens werd de brief van den Heer J. II. 
Leliman in behandeling gebracht, bevattende 
verschillende voorstellen en opmerkingen ter be
vordering van den bloei dor afdeeling. Verschil
lende sprekers voerden hierover het woord,waarna 
ten slotte eene commissie werd benoemd, ten 
einde het praeadvies van het bestuur in over
weging te nemen en daarover rapport uit te 
brengen. 

A F D E E U X O ROTTERDAM. 

Vergadering van den 20" m November. 
Bij afwezigheid van den voorzitter en den se

cretaris, worden beiden vervangen door twee le
den van het bestuur. 

De notulen der vorige vergadering worden 
gelezen eu goedgekeurd en achtereenvolgens me
dedeeling gedaan van de door de Afdeeling ten 
geschenke ontvangen boekwerken, van een ont
vangen bouwkundig tijdschrift, van eene ingekomen 
schriftelijke vraag betrekkelijk het gebruik van 
ijzeren binten, alsmede dat het bestuur naai' 
aanleiding van een in de vorige vergadering ge
nomen besluit zal trachten de kerkportaalgevel 
te Amersfoort te doen opmeten en in teekening 
brengen. 

Door den heer Tongeler van Schiedam weid 
cene uitvoerige rede gehouden : over de roeping 
der kunst in den tegenwoordigen tijd. 

Als bijdrage werd door den hr. A. Korndörfl'er 
eene vertaling geleverd van het onlangs ver
schenen vlugschrift: /I system of Ventilation 
invented and patented bg William Polts, appli
cable lo all Dwelling- Houses, Public Buildings, 
ships etc. 

De voorzitter, de heer Van Erkol van Schiedam, 
bedankte beide sprekers, .spoorde de leden tot 
het leveren van bijdragen aan cn verstrekte ee
nige mededeelingen omtrent de 3d* door hem 
verlichte pijpwelboring (Morton's systeem) te 
Schiedam. De pijp werd in 2 uren ter lengte 
van 28 el ingedreven cn nadat het zand, het
welk daarin ter hoogte van 12 el gestegen was, 
daaruit door middel van eene nauwere buis met 
daaraan bevestigde pomp was verwijderd, werd 
helder smakelijk water verkregen, dat na ver
loop van 14 dagen geen bezinksel vertoonde en, 
na gekookt te zijn, helder bleef. 

Hierna werd de vergadering gesloten. 

AFDEELING S GRAVEN'IIAGE 

In de vergadering van 24 dezer, werd, na lezing 
en goedkeuring der notulen van de vorige bijeen
komst, doar het lid Dc Wijs eene mededeeling ge
daan over de pijpwelboring, volgens het systeem van 
Norton; spreker gaf eene korte beschrijving van 
de uitvoering daarvan en las een verslag voor 
van de besprekingen daarover gehouden, in de 
vergadering van de afdeeling van fabriek- en 
liandwerksnijveibeid le Rotterdam, alwaar eene 
proeve, met het Nortonsche systeem genomen, 
geslaagd is. Veel bad men te kampen gehad met 
het indringen van zand en modder in de buis; 
maar men was die moei dijkheden te boven gekomen, 
met eene door den beer Rietschoten uitgedachte 
pomp; dooi' spr. om hare inrichting zeer ge
roemd. De buis waarmede de boring begon 
van eenen stalen punt en op verschillende 
plaatsen van geboorde gaten voorzien, van de 
firma Bocht en Dyserinck te Amsterdam, weid 
door spr. ter bezichtiging gesteld. Het bo
ren van Artesiche putten was volgens spr. tot 
nu toe in ons vaderland mislukt, cn ten sterkste 
drong hij er op aan, vooral ook voor de stad 
's-Gravenhage, met het Nortonsche stelsel proe
ven te nemen. 

Het lid Pierson bestreed de geheele mislukking 

der boring van Artesische putten en wees op de 
wel nog niet voleindigde maar toch een goede 
uitslag belovende putboring te Goes. 

De gewichtige vraag of door de Nortonsche 
pijpwelboring ook hier ter stede goede resultaten 
zouden te verkrijgen zijn, deed het lid Saraber 
het voorstel doen, cene proeve daarmede van onze 
afdecling tc doen uitgaan, welk voorstel na vclo 
discussiën verdaagd werd tot eene volgende ver
gadering, zullende daartoe alsdan de medewerking 
ingeroepen worden van de afdeelingdermaatschap
pij tot bevordering van fabriek- en handwerksnijvcr-
lieid, en van dc vereeniging tot onderzoek naar de 
middelen ter verbetering van de gezondheidstoe
stand der gemeente 's-Gravenhage. 

Wegens het vergevorderde uur , weid hierop 
de vergadering gesloten. 

E R R A T A . 
In het opstel over «het geldelijk nadeel van 

onbetaalde openbare werken" voorkomende iu het 
vorige nommer, staat: «dat na de afschaffing 
van de heerediensten in Klankrijk de betaalde 
arbeid slechts één derde van den betaalden bleek 
te kosten" 
lees: «dat dc betaalde arbeid slechts één derde 
van den onbetaalden bleek te kosten. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer dc Redacteur'. 
Daar dc reconstructie van dc maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst in uw weekblad zoo
veel besproken wordt, waag ik het ook een enkel 
woord in het midden te brengen over het zoo
genaamde reizen der algemeene vergadering, 
waardoor naar liet oordeel van enkelen nieuw 
bloed zou worden aangevoerd. In het voorstel 
tot het brengen van veranderingen in den be-
staanden toestand word het houden der Algemeene 
Vergaderingen in verschillende steden aangepre
zen en daarbij, zoo ik mij niet bedrieg, op het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs gewezen. En 
juist op grond van de daarbij verkregen onder
vinding zou ik deze verandering ten hoogste af
keuren. Het spreekwoord zegt: Lest heugt best 
en daarom met een enkel woord de laatstelijk te 
Arnhem gehouden vergadering van het Instituut 
nagegaan. Die bijeenkomst had bij uitzondering 
eenigc waarde; gewoonlijk toch worden dc zaken 
op dc vergaderingen, die buiten 's-Gravenhage 
plaats vinden en meer aan het genoegen gewijd 
zijn, in een groot uur afgedaan en dc positie 
van hem, die deze gelegenheid tc baat wil ne
men, om zijnen medeleden iets mede tc deelen, is 
niet benijdenswaardig, daar er door de meerder
heid naar de sluiting der eigenlijke werkzaam
heden gehaakt wordt. Vanwaar dan de belang
stelling op dc laatste bijeenkomst? zult ge vragen 
en het antwoord is gereed. De heer F. W. Con
rad, voorzitter van don Raad van Bestuur, had 
zich ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan 
van het Instituut ten taak gesteld dc oprichting 
te herdenken, den werkkring tc schetsen en 
wenken te geven, wat het Instituut nog te doen 
stond. Het was niet alleen aan de goed door
werkte rede, maai' vooral aan de ingenomenheid 
der leden met den spreker le danken, dat er 
volle aandacht verleend werd aan de woorden 
van den spreker, die met de heeren Van dei-
Kun en Simons het Instituut opgericht en zooveel 
tot zijn bloei heeft toegebracht. Het in uw 
weekblad medegedeelde verslag geeft aan hen, 
die de vergadering niet bijwoonden , een volledig 
denkbeeld van do onbeduidendheid der verdere 
werkzaamheden. Nauwelijks was de vergadering 
gesloten of jong en oud stonden op, om zich door 
het gebruik van kollieen brood te versterken, en 
de bezichtiging der tentoonstelling was nu aau 
de orde. Velen echter mankeerden aan het appel 
en keerden niet terug vóór het uur van den 
feestmaaltijd was geslagen. Als gewoonlijk was 
dit het brandpunt der bijeenkomst cn ontbrak 
het niet aan gezellig samenzijn, dat op hoogen 
prijs moet gesteld worden, maar voorzeker tot 
bevordering van wetenschap niet leiden zal. 

Op den volgenden dag was dc bezichtiging 
van eenige fabrieken voor de leden opengesteld, 
maar de opkomst was zeer gering, daar eenige 
leden en misschien te recht, den tijd benuttig
den, om dc tentoonstelling fe gaan zien en ande
ren gebruik maakten van de aangeboden gele
genheid , om rijtoertjes in de omstreken te doen. 
De slechte opkomst van leden voor het bezoek 
aan fabrieken was ontmoedigend voor dc com
missie van ontvangst, die de vergunning aan de 

eigenaars had gevraagd en ten slotte verontschul
digingen moest maken over de geringe belang
stelling van hare medeleden. Ten bewijze dat 
niet overdreven wordt, is het slechts noodig aan 
te halen, dat de meeste fabrieken door 4 a 6 
personen en eene cnkclo door 1 persoon bezich
tigd werd, in weerwil dat den vorigen avond 
een 130tal aan den feestdisch waren aangezeten 
en op dienzclfdcn dag eene groote menigte te
genwoordig was bij de matinee en de soiree, 
die door de Tentoonstellings-Cornmissio het In
stituut waren aangeboden. 

Zoo waren twee dagen voorbijgesneld en het 
tochtje per stoomboot van Arnhem naar Kuilen
burg en vandaar per spoorweg naar Utrecht, 
dat den derden dag werd ondernomen, had 
eenigc waarde voor hen, die belang stelden in 
den bouw der spoorwegbrug over de Lek. 

Zonder iets te willen afdingen op het aange
name van dergelijke bijeenkomsten voor het ge
zellig samenzijn, vermeent men dat zij hoege
naamd geen practisch nut hebben en dat de 
navolging van deze gewoonte door de maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst ten gevolge zou 
hebben, dat de nu nuttige bijeenkomst, die daags 
na de algemeene vergadering gehouden wordt, 
spoedig tot de geschiedenis zou belmoren , om 
plaats tc maken voor rijtoertjes en maaltijden, 
terwijl bovendien aanvallen op de kas zouden 
worden gedaan, om de onvermijdelijke uitgaven 
tc bestrijden. Het geld, dat nu geheel aan bij
dragen, prijsvragen en opmetingen besteed wordt, 
zou daaraan dan ten deele onttrokken moeten 
worden. 

Men vergete niet, dat er een groot verschil 
bestaat tusschen dc Maatschappij en het Insti
tuut : van de eerste wordt men lid om de zaak 
cn van het laatste wordt dit door velen gedaan, 
om den naam, en hoe kan men zich dan verwon
deren dat zulke personen meer lustgevoelen, om 
zich tc vermaken dan fabrieken en inrichtingen 
te bezichtigen , waarvan zij toch weinig o." niets 
begrijpen. 

In het wel begrepen belang van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst blijf ik bet zoo
genaamde leizen van de algemeene vergadering 
ontraden en verzoek ik u , mijnheer de Redac
teur, deze regelen in uwe kolommen op te nemen. 

Geloof mij hoogachtend. 
Uw Dienstw. Dienaar 

Amsterdam, 3 Nov. 1868. M. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Maandag , :I0 Nov. 
Zwolle, ten 10 ure, door burgemeester cu wethouders, 

op dc plaats aan den Schrcveuweg: liet graven van slootcu 
cn liet verwerken vnn daaruit voortkomenden groud in liet 
Stadslaud altlaar. 

Amsterdam , ten IZ ure , op het Raadhuis! hetophoo-
gcu eu onder prolil brengen van het terrein vóór het Paleis 
van Volksvlijt, met het aanleggen vau de vereischte riolen 
zinkputten, enz. 

Lot-hem, ten 2 ure, door dc Directie der Sociëteit de 
Feudrngt: het vergrootcn vau het Socictcits-gebouw, bestaande 
iu cru zaal, met kamer voor den kastelein. 

llondrrdag, II Dec. 
Itnnrlcm, ten 2'L ure, nau het prov. bestuur: het drie

jarig onderhond van dc rijks-zeewering benoorden Petten. 
Haar lem. ten ilU ure, aan liet prov. bestuur: het drie

jarig onderhoud van fiet Jaagpad c. u., langs het Z aider- cn 
Noorder Spaarne. 

Ilnnrlem, teu S"A ure, aan het provinciaal bestuur: 
het onderhouden der Duinen op het Kilaiul Vlieland, gedu
rende .Ie jarcu lSfit), 1870 eu 1871. 

Vrijdag , 4 Dec. 
Middelburg, ten 10 ure, in het locaal van het gewes

telijk bestuur: het onderhoud vau het gebouw in gebruik 
bij het Provinciaal Geregtshof tc .Middelburg, cn van bet 
gebouw voor de Arroudisscments-regtbauk te Zicrikzcc, ge
durende de jarcu 1809 cn 1870, cu zulks in 2 perceelen. 

's Beach , ten 10'/, ure, aau het provinciaal bestuur: het 
maken cu herstellen vaii Krib- eu (laswerkentot verbetering 
van het vaarwater op ile rivier dc Maas, nau het YVelïscind 
ouder de gem senten Well eu iVcderhcmert, provincie Gel
derland. 

Groningen, ten II ure, aau het provinciaal bestuur: 
het Onderhonden vau dc Leerschool behoorende bij de Rijks
kweekschool voor Onderwijzen te Groningen, gedurende dc 
jaren 1889—1871. 

Zwolle, ten 12 ure, aan bet provinciaal bestuur: het 
gedurende 1809 en 1870 onderhouden van, en het docu vnn 
kleine herstellingen aan het gebouw der Rijks- Hoogere Bur
gerschool aldaar. 

Arnhem, teu 12 ure, aan het prov. bestuur: het aan-
leggen van acht en bet verlengen van vijf Dwnrskribben nau 
den rechter cu liukcr Maasoever, onder de gemeenten Alpben 
en Oiiijeu, behoorende tot dc werken tot verbetering vnn 
de .Maas. 

Arnhem, ten 12 ure, aau het prov. bestuur: liet leg
gen , zinken cu bestorteu ccner Blccslaag eu het opmaken 
van hut_ Pukwerk langs den voet van den Erlccumachcu 
Scbnardijk, aau den liiikcr Wanloevcr, in de proviucic Gel
derland. 

Arnhem, ten 12 ure, nau het prov. bestuur: het drie. 
jarig onderhoud van de Drciunclscko Straat, do Vorensche 

cu Hccrenwanrdenschc Dammen, behoorende tot de onder
houdswerken van de rivier de Waal. 

Kroning ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur
l id gedurende dc jaren 1809, 1870 en 1871 onderhouden 
der Wntcrkecriugcn om en bij het klooster Ter Appel, als
mede van die bij de Bourtuugc, behoorende tot de liinneu-
An in do provincie Groniugcii, in twee perceelen. 

Zwolle, teu 12 ure, aau het prov. bestuur: het on
derhouden van en het uitvoeren van eenige vernieuwingen 
aau de Staphorster schutsluis cu dc duiker-sluis iu don Zwnr-
tcu Waterdijk tc Zwartsluis, met de daartoe behoorende 
werken, Ingaande 1 Jaunarij 180!) cu eindigende ultimo De
cember 1871. 

Kroningen, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het on
derhouden van dc verspreide Landsbrilggcn iu dc provincie 
Groningen, gedurende de jaren 18(19—1871. 

Kroningen, ten 12 ure, aan het prov. beatuur: het on
derhoud der Rijkstelegranllijucn van Zuiilbrock naar Veeu-
dain cn vnu Winschoten uaar de Oude Pekela, gedurende 
de jaren 1809-1871. 

Zwolle, teu 12 ure, aan het provinciaal bestuur: het 
ouderhonden van dc groote Rijkswegen iu de provincie 
Overijssel, ingaande den lstcn January' 1809 cn eindigende 
met den laatsten December 1872, in negcu perceelen. 

Zaterdag, A lier. 
Dragtcn . ten II ure, in het gemeentehuis: Het aan

leggen van ccn straatweg, loopende vnu den kunstweg Ber-
gum-Hecrenvccu, bij dc Xijtup in Sniallifcgerjaud, tot aau 
het gebuurte tc Rottevulle, ter lengte van 2540 ellen. 

Utrecht, teu 2 ure, aau het prov. bestuur: het on
derhoud van ceu gedeelte van deu Hollaiulschcu IJsael, cn 
de daartoe behoorende Rijks Waterstaatswerken, gedurende 
het juar 1809. 

Utrecht, ten 2 ure, aau het prov. bestuur: het onder
houden der Kijks-rivicrwcrken langs deu regter oever vnu 
den Xcdcr-Rhiju en Lek, in dc provincie Utrecht, gedu
rende dc jaren 1809, 1870 cn 1871. 

Utrecht, ten 2 ure, aan het provinciaal bestuur: het 
verrichten van eenigc Werkzaamheden aan en het Onderhou
den van dc Itijks-hulpscbutaluia te Vreeswijk, behoorende 
tot de werken vau deu Xeder-Rhijn eu bek in dc provincie 
Utrecht, gedurende dc jaren 1809, 1870 cn 1871. 

Maandag, 7 Dec. 
We'eip, teu 11 ure, iu het gemeentehuis: het verbe

teren der aardewerken van het kasteel en van dc Westbat
terij bij Molden. 

'» llagc, ten II"/, ure, aan het prov. bestuur: de uit
voering van eenigc werken tot voortzetting der verbetcriüg 
van het vaarwater der Oude Mnaa tusschen Dordrecht en 
Puttershoek, onder de gemeenten Dubbeldam cn Groote 
Limit, provincie Zuidholland. 

Woensdag, O Dcc. 
•» llagc, teu 12 ure, aan het hoofdbureau der Maat

schappij tot Exploitatie vau Staatsspoorwegen: het bouweu van 
acht VVachtcrswoniugcu voor den spoorweg tusschen llarliu-
gen cu Leeuwarden. 

Vrijdag, 11 Dec. 
Middelburg, ten 10 ure, nan het provinciaal bestuur: 

het doen vnn eenigc herstellingen aau 's Rijks groote wegeu 
iu de provincie Zeeland, in vier perceelen. 

Usen, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: liet onder
houden gedurende de jaren 1809—1871 van het gebouw voor 
het Provinciaal Geregtshof enz. cn van bet verecuigd huis 
van Arrest cn Justitie tc Assen. 

Zaterdag, 12 Der. 
HJImegcn, ten 11 ure, in bet raadhuis: bet maken van 

ecu fort op den boofddam bij Panncrdcn. 
Utrecht, ten 2 ure, aan het prov. bestuur: het aanleg

gen vnu Rijswerken ter verbetering van dc rivier de Lek, 
onder dc gemeenten Jaarsveld en Ticnhovcn, provinciën 
Utrecht cn Zuidholland. 

Haandag, 1 1 Dcc. 
Dordrecht, ten 12 ure, ten raadhuize: het maken 

van ceu Schietbaan, op het Rietgors, genaamd de Staart, 
liggende tusschen dc Mcrwedc en het Bicsbosch, in twee 
verschillende perceelen. 

Dinsdag, 15 llcc. 
Utrecht , ten II ure, in het gebouw voor knusten en 

wctcnschappci' : lo. het maken van ecu Fort op dc Houten-
sche vlakte, bij Rijnauwcu: cn 2o. het maken vaneen 
Heduit, ccue Kcclsluitiug cn bijbehoorende werken, bn' het 
Fort op de Houtcusche vlakte, bij Vcchtcu. 

Maandag, 21 Nov. 
Bergcn-op-Zooni, ten 12 ure, iu het Ncdcrlnndsch 

koffijhuis: het slechten van het ravelijn Stoclcniat met een 
deel van den daarbij gelegen terug spriugcuden hoofdwal en 
van dl Bastions Rckaf I cu II tc Bergen-op-Zoom. 

Woensdag, 22 Dcc. 
Middelburg, ten II ure, iu het logement van P. Bul-

terijs: Dc bedijkingswerken der Schorreu, gelegen iu het 
Axilscbe gat, ten noordoosten van deu Sevdlitzpolder enten 
noorden cn noordwesten van ilo polders 'Oud- cn Nicuwvo-
gelschor, gemeente Neuzen: bestaande iu: het Icggcu van 
ceu zeedijk ter lengte van 2030 c l , het graven vnu eene 
Schcidingsloot, het makcu van Op- en Afrilleu tegen de 
oude zeedijken cn het bouwen van ccn steenen duiker in 
deu zeedijk van den Nicuwvogclschorpolder. 

Donderdag, 24 Dcc. 
'» llagc, ten 12 ure, nau het miuistcric van binnenl. 

zaken: het makcu en stellen van den Mctnleu Bovenbouw 
voor dc brug over het Hollandsen Diep. 

Afloop van aanbestedingen. 
Ilccr-Ilugo-Waard, II Nov.: Het bouwen van cene 

R. K. kerk, met toren cu pastorij. Ingekomen 15 inschrn-
vingsbiljettcu, waarvan het hoogste van de heeren Lukc-
iiiau & Co. cn K. Hakker te Hoorn voor ƒ59,469 cn het 
laagste van den heer P. Kuiter te Winkel voor ƒ45,000; het 
werk is nau den laagstcn inschrijver geguud. 

'»l lagc, 10 Nov.: Het maken van ccn gedeelte van het 
kanaal door Walcheren, tusschen de binnenhaven bij Vcere 
cn dc nieuwe havcu vau Middelburg. Daarvoor waren 21 
biljetten ingekomen. Minste inschrijvers waren do heeren 
W. Schram Wz., en L. Knlis Kz., tc Slicdrccht, voor ƒ 216;789. 

's Bosch, 20 Nov.: lo. Het onderhouden vnn het palcis van 
justitie tc 's llcrtogcubosch, ingaande 1 Jan. 1809 en eindi
gende ultimo December 1871: minste inschrijver L. Hurken» 
tc 's Bosch, voor ƒ 2020; 2o. Het onderhouden cn herstellen 
vnn dc werken bij den Baardwiikscbcn Overlaat en van de 
Rijkssluis in dc oostelijke raartkade van Waalwijk, behoo
rende tot de rivier de Maas, prov. Noordbrabant, ingaande 1 
Jan. 1809 cu eindigende 31 Dcc. 1809: minste inschrijver H . J. 
Dekkers Nz. tc Baardwijk, voor ƒ 1844 ; 3o. Het onderhou
den der inundaticsluizcn iu deu linker Maasdijk boren Wou
drichcm, cn iu den Altcnaschcn zeedijk aan dc Bakkcrskil, 
prov. Noordbr., gedurende do jaren 1809—1871, ing. 1 Jan. 
1809 tot einde 31 Dcc. 1871; minste inschrijver C. Keutie 
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te Woudricheni, voor ƒ 8 1 5 per jaar; 4o. Het ouderhoud 
van de rijzen pakberm eu dc krib aan den mond vau liet 
Heusdensch kanaal, van de rivierwaterkcerende werken der 
voormalige vesting Heugden, alsmede vau dc Rijks peil scha
len aldaar, tc Yceu cu tc Slccuwiik. prov. Noordbr. gedu
rende de jaren 1860—1871, ing. I Jan. 1869 tot einde 31 
Dec. 1871, minste inschrijver J. Vcltman tc Druucn, voor 
ƒ4792; Bo. Het herstellen en onderhouden gedurende 1869 
van de rijksrivierwerken langs de beide oevers van dc Ito-
ven-Maas, vau liet kauaal van St. Andries tot Woudric'em, 
met de levering vau al dc daartoe benoodigde bouwstoffen, 
iu drie perceeleu; minste inschrijver W. P.ae Vries, te Ros-
suiu, lc perceel ƒ4996; 2e perceel ƒ 494; 3c perceel ƒ6505; 
6o. Het maken van krib- en rijswerkcu ter vcrbetcriug van 
het vaarwater op dc rivier de Maas, onder de genicenicn 
Driel, provincie Gelderland, cu Alen c. a. provincie Noord-
brabnut; miuste inschrijver W. P. dc Vries, te Rossum, voor 
ƒ6700; 7a Het onderhouden gedurende het jaar 1869 van 
de schipbrug met bjjbelioorcudc werken bij Hcdel, behoo
rende tot de dienst der veeren in Noordbrnbaut; minste in
schrijver L. Mol, te Hedcl, voor Z4944. 

Utrcclit, 2 1 Nov.: Het onderhoud gedurende 1869 tot 
1871, vnn: de gevangenis voor jeugdige vrouwelijke veroor
deelden, tc Montfoort; aannemer it. van Gulik aldaar, voor 
ƒ3466 ; van den provincialen weg, vnn dc Kemhrug onder 
Burn tot aau deu straatweg vau Amersfoort naar Bunscho
ten; aannemer A. Schimmel te Amersfoort, voor /"2600; 
van den grooten weg der 2de klasse no. 2 van het dorp de 
Meeru tot de grensscheiding der provincie bij Oudcwntcr; 
aannemer J. vau Lanteren tc Woudenberg, voor /"S850. 

Rotterdam, 2ft Nov. Het bouwen van ccne tweede 
overdekte standplaats op dc vecinnrkt. Deze aanbesteding 
heeft ïilaats gehad in één perceel, zullende de tc bouwen 
standplaats in allen dccle gelijk moeten ziju aan de thans 
nldanr bestaande. Van dc aanbesteding wnren uitgezonderd 
de baliën, die aau de overdekking niet verbonden, of daarbij 
geleverd behoeven tc worden. De annuemcr moet dadelijk 
na bckonicu goedkeuring uf toezegging op dc aanbesteding 
met de uitvoering vnu net werk aanvangen, eu daarmede 
zoodanig voortgaan dnt het als geheel voltooid kan wordeu 
opgeleverd vóór den 1 Mei 1869. Er zijn ingekomen 17 in-
schrijvingsbiljetteu. De hoogste som was ƒ27,000, terwijl 
de laagste, zijnde de inschrijving van dc liceren J. Hoos & 
Zn., alhier, bedroeg ƒ23,445, voor welke som het werk ge
gund is. 

Advertentiën. 

I 

AANBESTEDING. 
D E BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 

DORDRECHT brengen bij deze ter kennissc van de 
belanghebbenden, dat op Maandag den 14 Decem
ber aanstaande, des middags ten twaalf ure, ten 
Raadhuize der Gemeente, zal plaats hebben dc 
aanbesteding van: 

He t M A K E N v a n een Schietbaan, op 
het Bie tgors , genaamd de S t a a r t , 
liggende tusschen de Merwede en 
het Biesbosch, i n twee verschillende 
perceelen. 

Het bestek zal ter lezing liggen op de Secre
tarie en het Bureau der Gemeentewerken na 
Maandag den 30 dezer; terwijl de aanwijzing in 
loco zal gedaan worden op Vrijdag den 11 Decem
ber daaraanvolgende, des voormiddags ten 10 ure. 

Het Bestek zal ter Secretarie verkrijgbaar zijn 
tegen betaling van 50 Cents. 

Dordrecht, den 24 November 1868. 
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 

De Secretaris, De Burgemeester, 
P. VAN DEN BRANDELER. DE R A A D T . 

AANBESTEDING. 
D E BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 

DORDRECHT, brengen hij deze ter kennisse van 
de belanghebbenden, dat op Maandag den 21 
December aanstaande, des namiddags ten een 
ure, ten Raadhuize der gemeente, zal plaats 
hebben de Aanbesteding van : 

1°. De L E V E R A N T I E van de ten be
hoeve v a n de gemeente, voor het 
jaar 1869 benoodigde B O U W M A T E 
R I A L E N , enz., waaronder 400,000 
a 600,000 getrokken S T R A A T K L I N 
K E R S , W a a l v o r m . 

2o. He t O N D E R H O U D E N der verschi l 
lende P O M P E N , binnen deze ge
meente. 

voorwaarden van aanbesteding zullen van 
dw den 7 December, op de Secretarie cn 

bureau der Gemeentewerken , ter inzage van 
igden liggen; terwijl aan laatstgenoemd 

de noodige inlichtingen tc bekomen zijn. 
D*?bestekken zullen ter Secretarie der gemeente, 

tegenJtftaling van 50 Cents, verkrijgbaar zijn. 
DerdfcecTSK 24 November 1808. 

De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 
De Secretaris, De Burgemeester, 

DE RAADT. P . ,YAN, DEN BRANDELER. 

Bestuur der Registratie en Domeinen. 
ONTMANTELING 

DER 

VFSTING BERGEN-OP-ZOOM. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

Dc Directeur der Registratie en Domeinen voor 
de provincie Noord-Brabant maakt bekend, 
dat op Maandag den 21 December 1868, des mid
dags ten twaalf ure, in het Nederlandsen koffij-
huis tc Bergen-op-Zoom, al of niet onder zijne 
voorzitting , door den t Intvanger der Registratie 
en Domeinen te Bergen-op-Zoom, bij enkele 
iusclirijving, onder voorbehoud van hoogere goed
keuring zal worden 

Aanbesteed: 
Het slechten van het raveli jn S T O E -
L E M A T met een deel van den daarbij 
gelegen terug springenden hoofdwal 
en v a n de bastions B E K A F I en II te 
Bergen-op-Zoom. 

De op zegel geschreven en gesloten inschrij
vingsbiljetten moeten uiterlijk vóórl2ure 's mid
dags van den dag dien Her Besteding vooraf
gaande worden ingeleverd of vrachtvrij worden 
bezorgd, ten Kantore vnn voormelden Ontvanger, 
om door of namens don inschrijver of anders door 
den Ontvanger, oumiddclijk in eene aldaar ge
plaatste gesloten bus te worden geworpen. 

Het bestek met teekening zal na den 10 De
cember a. s. tor inzage liggen ten burcle van 
voornoemden Directeur en aan dc kantoren van 
de Ontvangers der Registratie en Domeinen te 
Breda cn Bergen-op-Zoom, aan welk laatst
gemeld kantoor het Bestek met de teekening, 
tegen betaling van é<m gulden, na gemeld tijd
stip verkrijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Donderdag, don 17 December 1868, des voormid
dags tusschen 10 en 12 ure. 

Breda, den 25 November 1868. 

De Directeur voornoemd, 

VAN DER VEN. 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Matliematliisclie cn Physisclie 

INSTRUMENTEN. 
A R N H E M , R I D D E R S T R A A T , B 1 2 5 . 

Ondergeteekende beveelt den Heeren Ingenieurs, 
Architecten , Landmeters, Aannemers , enz. cnz. 
zijne met Zilver bekroonde Waterpas-instru-
menten aan. Waterpas-Meetkruizen cn 
Bakens (nieuwe constructie), Hoekmeet-In-
s t rumenten, voorts Metall ieke Meetsnoeren, 
Meetkettingen, Teekengereedschap, cnz. enz. 

B. HOLSBOER. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PARIJS 1867. 
ZILVEREN MEDAILLE ARNHEM 1868. 

Z i n k e n Dakbedekkingen , Dakramen , 
Dakroeven , Gestampte, gegotene, getrok-
kene cn gedrevene Bouwkundige Voorwer
pen, als: Raamroeden, Goten , Gevel
ornementen, Kapiteelen, Balustraden, Ba-
lusters, Lijstversieringen, Spitsen, Consoles, 
Vazen , Letters cnz. Baden in soorten. Ge
golfd Z i n k voor Verandah's steeds in voor
raad in verschillende nummers. 

ltODKNIIUIS 4 CÓltll». 

Stooinfabrijk van Draadnagels 
te A R N H E M . 

Orders op dit artikel, in afmetingen van ' / 2 tot 
5'/j Rijnlandsche duimen lengte, uit taai Duitsch 
ijzerdraad met verzonkene schroef of platkoppen , 
worden inet spoed uitgevoerd. — Prijscouranten 
en monsters worden op fi anco aanvrage gegeven en 
aan fabrikanten, winkeliers cn aannemers voordcclig 
rabat aangeboden. Recommandeert zich tevens in 
het leveren of veranderen van Brandspu i ten , 
Pompen en daarbij behoorende benoodigdheden. 

J . B. POTHMANN. 

Toestellen voor verwarming 
met heetwater 

(middelbare drukking) 
i n verbinding met luchtverversching. 

AHL en POENSGEN te Düsseldorf, 
leveren deze toestellen met guarantie; sedert 15 
Apr i l 1865 werden deze in onderstaande gebou
wen geplaatst: 

1. School eu pensiouaatgebouw vnu liet Ursuliuer Kloos
ter tc Duren. 

2. llau-Gcwcrkeichule tc Hildcsheiin. 
3. Gymnasium ., „ 
4. Centrale Jou gen use hooi „ 
5. Polytechnische school te Aken. 
6. Ziekenhuis tc Schwelui. 
7. idem „ Horde. 
8. Kon. postgebouw tc Elberfeld. 
9. „ idem „ Mannen. 

10. „ landgerechttgebonw tc DussiMorf. 
11. Haadhuis tc Keulen. 
12. Groot Aquarium te Herlijn. 
13. Gczclsehapslokaal „Erholuiig" tc Klberfeld. 
14. idem van het „Verein" te Düsseldorf. 
15. Tapijtfabriek der H.H. Pensclcr cu Zoon teLuucburg. 
16. Fabriek der H.H. W. Boeddiughaus & Co. te El

berfeld. 
17. Kantoren der Kon. spoorwegdirectie tc Klberfeld. 
18. Droogtocstel voor den kruidiuolcn der Heeren Haas, 

Schilfer cn Uruch tc Schlciden. 
19. Moutcesl der H.H. Kraal cu Wilkcuing tc Hanover. 
20. Directie gebouw der Maatsch. Phoeuir tc Laar b/ 

Ruhrort. 
21/24. Vier winkelhuizen to Hanover, Hagen, Düsseldorf 

Hagen. 
26/44. Twintig woonhuizen iu Duren , Elberfeld , Düssel

dorf, Duiken, Keulen, Ruhrort, Hugcubof, Aken. 
45/49. Vijf oraiijerien te Bonn, Düsseldorf, Klberfeld. 
50/53. Vier Had-inricht ingen. 

Onder aanbeveling bij Heeren architecten en 
bouwheeren, verklaren de ondergeteekenden zich 
bereid opgaven van hosten te berekenen voor 
alle gebouwen, waarvan hun eene teekening 
wordt toegezonden. 

A H L en POENSGEN te Düsseldorf. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

D l J C K K I t H O F F en Zonen te 5Eic ln i . l i . 
Deze C E M E N T S O O R T , die blijkens getuig

schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkoopcr , 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland tc Rotterdam, 

J A N V A N DER POT. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam-en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Graftcekenen, enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- cn Calcium-prcparaten tot restauratic van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpstecncn van 12 x 2 tot 48 x 6 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1867, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransen 
ftrbricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen , enz. 

Engelsche vuurvaste mater ia len, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Port land-cement, Knight, Bevsn &Sturze, 
Bonncr-Iliiite-Vorcin, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C». 

Adres: F O L K E R S & C°. Rapenburg. Amsterdam. 

In alle Boekwinkels ligt ter inzage: 

DE i' AFL. EN HET PROSPECTUS VAN HET 

BOUWKUNDIG .Uitl.1 
V E R Z A M E L I N G VAN K L E I N E ONTWERPEN 

TEN DIENSTE VAN 

Architecten, Timmerlieden, Aannemen, 
Opzichters, etc. 

Cpl. in 10 nil. ieder a 5 platen met text. 

Prijs bij intcekening f 1.25 per all. 

Derde jaargang. N0.49, 

Verschijnt gtnnU inform Zilirdig bij 
1). A. THIEME te Arnhem. 

Priji prr 3 Builden fiasco p. p. ƒ 1.65. 

5 December 1868. 
I » aimitrl lick nor ni jiirnif. 

iaterleilièo t u t» / -.10 pir f i i im regel 
10 /-.15 net lepl ei e» II". 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, n&ENIEÏÏRS JABRIKMTEli', AAMEIERS en 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 DOESBURG!!, C. J, VAN DOORN, D. GROTHE, J. H. LELIMAN, H. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EÏSINGA, II. P. VOGEL. 

DE POMPMOLEN OP DEN WEST-MERWEDE-
POLDER. 

Voor omstreeks een jaar geleden [werden in De 
Opmerker en Stoomposl verschillende mededee
lingen verstrekt omtrent de toepassing van den 
windmolen op hot in beweging brengen van pom
pen tot het opvoeren van water, naar het stel
sel van den Civiel-Ingeniour II. Overmnrs jr. 

Het eerst werd naar dit denkbeeld de vijzel-
molen te Hardinxvold van !)8 voet vlucht gewijzigd. 
In plaats van den vijzel werden daarin drie paar 
pompen, twee aan twee, van verschillende mid
dellijnen, gesteld. i 

In den loop van dit jaar mocht ik, tot bema
ling van den West-Merwodepoldcr, groot 70 
bunders weiland, behoorende aan dc Gemeente 
Dordt, de eerste geheel nieuwe pompmolen bou
wen. De hoer Overmnrs leverde daartoe bij con
tract de pompen, met de onmiddellijk op dc krnk-
kenas dor zuigerstangen werkende raderen, welke 
verschillende deelcn vervaardigd werden in do 
fabriek van dc heeren Pcnn & Bauduin, gele
gen aan de Mijl in dc gemeente Dubbeldam. 

De molen heeft slechts 70 voet vlucht cn is 
dus van de kleine soort. Hij pompt vrij uit op 
het aan eb cn vloed onderhevige, direct met de 
beneden-Merwcdc in verbond staande, Biesbosch. 
Er werden vier pompon aangebracht, twee van 
0.68 el cn twee van 0.41 cl middellijn. Dc op
brengst werd gegarandeerd op 12.25 cl- 1 , bij 60 
einden per minuut. Dc pompen werden ruim 
aan de maat geleverd, en als gemiddelde van 
verschillende proefnialingen word ccne opbrengst 
van 13 el ' verkregen. 

De reden mijner ingenomenheid met het pomp-
stelsel, waarmede ik de proef gerustelijk meende 
te mogen aanbevolen, daar er voor mij geen re
den tot twijfel bestond of, bij ccne behoorlijke 
constructie cn de noodige zorg bij hot werken, 
moest de beweging zonder stoornis kunnen ge
schieden, lag voornamelijk daarin, dat de molen 
moest uitslaan op oene benedenrivier, waarbij 
door het aanwenden van pompon tc verkrijgen 
is, dat bij den vooi durend veranderenden stand 
van het water, dc opbrengst tot geenerlei nuttc-
looze hoogte behoeft te geschieden; terwijl bo
vendien het groote voordeel dezer molens, waarop 
ook reeds vroeger gewezen werd, hierin bestaat, 
dat zij bij zeer slappe winden kunnen blijven 
werken, daar men door het afkoppelen van ccn 
of meerder pompen den last, naar evenredigheid 
vnn de beschikbare kracht, kan wijzigen. Hierbij 
valt dan nog op tc merken, dat bij ccne goede 
constructie, de zuigers van pompen, ook bij lang
zame beweging, slechts met zeer gering verlies 
het water, dat zij bij hun dieptasting hebben op
genomen, opbrengen, hetgeen, zooals men weet, 
bij weinig snelheid van omwenteling, noch bij 
scheprad, noch bij vijzel het geval is.. 

Wanneer men cenc vergelijking maakt tusschen 
de medegedeelde waterverplaatsing cn die, welke 

door een molen van gelijke vlucht mot scheprad 
of vijzel verkregen wordt, hij de aangegeven snel
heid , dan zal men lichtelijk oordeelen, dat dc 
pompmolen daarbij ten achteren staat, doch men 
moet hierbij vooral in aanmerking nemen, dat 
bij gelijke slappe windkracht, dc pompmolen veel 
langer met 60 einden en meer blijft loopen dan 
de vijzel- of scbepradinolen, cn het daardoor op 
den duur van dezen laatsten zal winnen, ook al 
laat men buiten rekening de betrekkelijk geringe 
hoogte van opbrengst, waaraan men bij het schep
rad, of de bijna constante hoogte, waaraan men 
bij den vijzel gebonden is. 

Tijdens de proefmaling merkte ik op, dat een 
molen van 84 voet vlucht met ccn scheprad van 
3,80 el middellijn, cn hoogte van opbrengst van 
1,00 el , bij ccne (linke koelte, met volle zeilen, 
zestig einden maakte: terwijl de pompmolen het
zelfde aantal omwentelingen volbracht bij ccne 
zelfde opbrengst hoogte met slechts een derde 
zeil, aangeslagen op i'én wiek. 

Dc molciiromp is van steen gebouwd, de kap 
bewoog, op zestien ijzeren wielen, die aan den 
binnenkant voorzien zijn met opstaande randen 
cn op een rail loopen. Hierdoor wordt het weg
dringen van dc kap uit haar centrum tegenge
gaan , dat door krachtigen winddruk op de wie
kon dikwijls plaats vindt hij molenkappen, die 
op dc gewone pokhouten rollen verkruien; cn 
dnt bij hot zamcnstcl der bewegingsraderen, die 
bij den pompmolen allen konisch in elkander moe
ten grijpen, ccne minder juiste werking zou geven. 

Het geheele samenstel is bijzonder zuiver wer
kend uitgevallen. Hot belang door mij, om liet 
grondbeginsel, in een goeden uitslag gesteld, 
hooft mij alle zorg laten wijden, dnt de meest 
mogelijke overeenstemming tusschen dc verschil
lende werkende rlcclcn verkregen word. Dc mo
len heeft in zijn geheel ƒ14000 gekost. Zijne op-
brcngstlioogto kan verschillen van 0.25 cl tot 
2.15 el. 

Bij zeer lage opbrengst werken de pompen niet 
met hun volle vermogen; zij zijn dan slechts liet 
twee derde gedeelte gevuld, dat in verhouding 
tot dc alsdan gevorderde bemaling voldoende is. 
Voller werking had door dieper fundeering verkre
gen kunnen worden, hetgeen echter voor hot 
doel van dezen molen eene geheel onnoodige ver
hooging van kosten zou veroorzaakt hebben. 

Gaarne zal ik belangstellenden, die hot stelsel 
van den heer Overmnrs willen toepassen, meer
der inlichtingen verschaffen en hun nantoonen, 
welke verbeteringen naar mijne mcening, vooral 
voor grooter molens, nog zijn aan tc brengen. 
Gerustelijk durf ik aanraden dc pompen grooter 
middellijn to geven dan die van dozen molen, 
in betrekking tot zijne vlucht cn hoogte van op
brengst hebben. 

Volgens Jdc geruchten heeft de molen te Har
dinxvold op don duur niet zoor goed voldaan 
cn zijn daaraan meermalen defecten ontslaan. 

Men moet hierbij echter in aanmerking nemen, 

dat die van vijzel tot pompmolen veranderd 
werd. cn dat daardoor het samenstel meer inge
wikkeld moest worden, dan wanneer men van 
meet af aan, ccn molen naar dit stelsel bouwt. 

Ook komt hot mij voor, dat de meerdere zorg 
en oplettendheid van den molenaar bij het pomp-
selscl vereischt, waarbij de bewegende doelen, 
evenals bij een stoomwerktuig, met aandacht moe
ten gadegeslagen worden, on waarbij hij vooral 
moet letten dc zeilen naar de kracht van den 
wind te regelen, bijzonder veel tot oene goede 
werking afdoet, en ik wijfel zeer of die oplettend
heid cn, mag ik het zeggen , goede wil om den 
pompmolen in een voordcelig daglicht te stellen 
te Hardinxveld wel altijd aanwezig is , iets wat 
bij den molen op den West-Merwede Polder, in 
ieder opzicht op den voorgrond staat. 

Zooveel mogelijk zal aan hen, die dezen laat
sten in het werk willen zien, de gelegenheid 
daartoe verschaft worden, liet zal mij echter 
aangenaam zijn dat verlangen ccn paar dagen 
vooruit te mogen vernemen. 

H. LINSE. 

MIDDEL OM SEKRETEN REUKELOOS TE 
MAKEN. 

Naar het Hoogdiiitsch 
VAN 

CARI. G R U T T E R , 

Civiel-ingenieur te Hannover. 

liet zal niemand onbekend zijn dat de beant
woording dor vraag, vaak aan mannen van het 
bouwvak gedaan, hoe men het aan te leggen 
hoeft dat het in do keuken niet rookt, cn in dc 
nabijheid van hot sekreet niet ruikt, niet zoo 
gemakkelijk is als velen, niet ingewijden , som
tijds denken. 

Hoe [komisch op het eerste oogenblik de be
handeling dezer vragen velen moge toeschijnen, 
zoo heeft ze toch zoo vele ernstige zijden, 
omdat ouzo gezondheid nan de hand der volma
king in dezen gaat, dat het ons toeschijnt, wij 
ons niet behoeven te verantwoorden omtrent 
het Dwaarom" wij ons verstouten den waren 
stand dor zaken eens bloot te leggen. 

Zooals bekend is, hebben in den jongstcn tijd 
ccnigc bouw- en werktuigkundigen vergeef-
schc moeite gedaan om onze sekreten eene in
richting tc geven, welke met het oog op den open
baren gezondheidstoestand, on uit oen landhuis-
houdkimdig oogpunt, alle aanbeveling zou ver
dienen. 

Men verviel in bet systeem der waterklozots, 
cn betrad daarmede ccn weg die, al bracht hij 
ook den huisbewoners eene bevrijding van allen 
onaangcnainou reuk, echter tot verlies van on
schatbare ineststolfcn voerde en dc rivieren en 
kanalen dagelijks ging belasten met eene hoe
veelheid onreinheden , dio wel langzaam, maar 
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niettemin zeker, cen allerschadelijksten invloed op 
de omgeving uitoefenden. 

Ten bewijze hiervan behoeven wij slechts op 
Londen te wijzen, waar reeds millioencn uitge
geven zijn om de schade, door waterkloset's 
veroorzaakt, te herstellen, te.wijl men gerust mag 
zeggen dat die uitgaven zoogoed als wegge
worpen zijn, daar men het kwaad, dat reeds te 
diep wortel had geschoten, wel kon bedekken 
en verheelen, maar niet geheel genezen. 

Gelukkig is bij ons (') dc aanwending der 
waterkloset's nog niet zeer uitgebreid, waardoor 
voor de invoering van grondige verbeteringen 
nog een ruim veld overig is. 

Bij ons heeft men vóór eenige jaren met be
hulp der Regeering getracht het vuil der sekre
ten zooveel doenlijk onschadelijk te maken , wijl 
men inzag dat eene geheele isoleering bijna on
doenlijk was. 

Men ging n. 1. waterdichte riolen verordenen, 
die deugdelijk overwelfd en goed bedekt, zouden 
dienen om de verspreiding der schadelijke stoffen 
in do omringende aardlagen te voorkomen, waar
door het welwater onzuiver werd, en den bewo
ners der omliggende perceelen een grooten over
last aangedaan werd. 

Moe het met de. uitvoering dezer voorschriften 
gegaan is, behoeven wij nauwelijks te zeggen. 

De groote kosten aan het maken van volkomen 
waterdichte riolen verbonden, cn de overtuiging 
dat dc uitgaven niet in evenredigheid stonden tot de 
verkregen resultaten, hebben er toe geleid om 
het stelsel te doen inkrimpen, en om daar, 
waar de uitvoering bijna onmogelijk was , slechts 
de noodwendigste verbetering aan tc brengen. 

Bijna alle bouw- en werktuigkundigen hebben 
ingezien dat de door haar ingeslagen weg niet 
tot het hart der zaak voerde en sedert jaren 
heeft men getracht met behulp der natuurweten
schap , een zekerder pad te betreden. 

Langen tijd bleef alles zonder gevolg, totdat 
het aan den onverpoosden arbeid van Prol'. Muller 
tc Stockholm en dr. Otto Schür te Stettin ge
lukte, een systeem te ontwerpen, welker invoe
ring eene volkoir.ene bevrijding van allen overlast 
doet hopen , terwijl het tevens tot eene volkomene 
aanwending als meststof kan leiden. 

Volgens dit systeem worden in het kloset de 
vaste uitwerpselen direct van de vloeibare ge
scheiden en de laatsten dadelijk door een poeder, 
uit kalk en houtskool bestaande, reukeloos ge
maakt. 

In het kloset bevindt zich een eenvoudig en 
solied werktuigje, dat tot het uitstrooien van het 
poeder dient; dit werktuig, waarop het systeem 
eigenlijk berust, heeft zijn ontstaan te danken 
aan cene prijsvraag, uitgeschreven door de poly
technische vereeniging te Stettin. 

De afloopende urine kan zeer gemakkelijk tot 
een nuttig doeleinde verzameld worden, door 
haar over cen filtruni tc leiden, waarop de urine-
stoffen terugblijven, en het water reukeloos 
doorgevoerd wordt. 

Het is klaarblijkelijk dat de excrementen niets 
van hare waarde als meststof verliezen, wanneer 
men de uriiicstofl'en , die op het liltrum terug
blijven , weder aan de vaste uitwerpselen toe
voegt, en het is even duidelijk dat dc bereiding 
tot meststof weinig onkosten veroorzaakt. 

De geringe prijs van het poeder, en de on
beduidende hoeveelheid, die benoodigd is, maakt 
het systeem eveneens aanbevelenswaardig. 

Dr. Schür heeft mede een poeder vervaar
digd, hetwelk dient tot zuivering van oude riolen ; 
door dit poeder, dat in werkzaamheid het alge
meen gebruikelijke ijzervitriool verre overtreft, 
is het mogelijk oude riolen, welke tot afvoer van 
dierlijke uitwerpselen dienen , met weinig kosten 
geheel reukeloos te maken. 

Op de uitnoodiging om onze opinie omtrent 
dit systeem kenbaar te maken, hebben wij niet 
geaarzeld de opdracht van het polytechnische 
genootschap te Stettin aan te nemen, om de in
voering in Duitschland en het buitenland te bevor
deren, daar de genoemd) vereeniging zich door het 
verspreiden van dit systeem zeer verdienstelijk 
heeft gemaakt. 

Sedert dien tijd is hot ons gelukt hier en daar 
dit systeem in te voeren, en wij durven gerus-
telijk verklaren , dat het aan ilostrengslo eische 
der wetenschap voldoet. 

liet is tegenwoordig niet alleen mogelijk om 

(*) Daar wij ccuc getruliwc vertaling vuu Grutter*! schrij-
veu geven, gelieven de lezers zich eeuige ougcublikken iu 
Uuilschlaud te vcrpluutscu. 

De vert. 

rcukelooze sekreten zonder rioleering aan te leg
gen , maar men is tevens in staat de uitwerp
selen gemakkelijk te verzamelen. 

Zonder verdere uitweiding zal men begrijpen 
welk een groot voordeel de invoering van dit 
systeem medebrengt. 

Men heeft ons echter tegengeworpen, dat dit 
systeem wel voor steden, maar niet voor dorpen 
uitvoerbaar is. 

Het zou eene uitvoerige pen vercischen, om dit 
te wederleggen; wij durven echter verklaren , 
dat de ervaring ons de overtuiging geschonken 
heeft, dat deze rcukelooze sekreten ook weldra 
ten platte lande het burgerrecht zullen verkrij
gen ; alleen wordt daartoe de medewerking der 
gemeentebesturen vcreischt, cn wij twijfelen niet, 
of ook dit zal veld winnen, als dc erkenning 
van de belangrijkheid van dit systeem, zoowel 
uit een landbouwkundig als gezondheids oogpunt, 
zich meer en meer een weg zal gebaand hebben. 

CENTRIFUGAAL WATERMOLEN VAN 
Jhr. T. II. SNOECK. 

De door Z. SI. den Koning onlangs geoctrooi
eerde Centrifugaal-Watermolens van Jhr. T. II. 
Snoeck verdienen wegens hunne geschiktheid 
tot liet tlrooginalen van polders cn plassen, zoo 
dc algemeene opmerkzaamheid en belangstelling, 
dat eene korte schets er van niet onwelkom kan 
zijn. De voordcelen er van zijn 1°. hoogst een
voudige samenstelling, in gewone smidswerkplaat-
Ben te vervaardigen en te herstellen; 2'. zonder 
zuigers, hielpen, schoepen of dcrgelijken; 3'. op
stelling bijna zonder fondeering; en 4'. verplaats
baarheid. 

Het geheele werktuig bestaat uit eene opstaande 
spil, waaraan twee of meer buizen van plaatijzer 
zijn bevestigd, met de ondereinden er tegen aan 
en de boveneinden afwijkende. Deze spil met de 
ondereinden der buizen in het water stellende en 
in eene snelle omwentelende beweging brengen
de, zal het water in de buizen doen opklimmen 
cn zich uitstorten in eene daartoe geplaatste goot. 

Het vreemde en ongewone van dit rustig op
klimmen van het water in dc buizen, ofschoon 
bij kleine of dunne buizen waargenomen, kan dc 
bedenking doen ontslaan of dit verschijnsel wel 
op aanzienlijke hoogte en bij zeer wijde buizen zal 
plaats hebben? Ten einde deze bedenking weg 
te nemen, dient opgemerkt, dat er bij de om
wentelende beweging twee krachten werken, na
melijk de zwaartekracht standvastig cn in ver
ticale richting en de middelpuntvliedende kracht 
in horizontale richting en die men ï.oo groot kan 
maken als men wi l : beide krachten werken op 
dezelfde wijze op elk stofdeeltje van het water. 
De laatste kracht aanmerkelijk grooter dan de 
zwaartekracht makende en voor een oogenblik 
onderstellende het werktuig op zijde ligt, met 
eene buis onder, cn de middelpuntvliedende 
kracht in dit tijdstip als zwaartekracht beschou
wende, terwijl dc wezenlijke zwaartekracht daar
bij horizontaal werkt, dan zal er immers geen beden
king kunnen bestaan tegen het alsnu leegloo-
pen dezer buis, hoe lang of hoe wijd zij ook is. 

Ten einde dit opklimmen van het water zoo
veel mogelijk te bevorderen, hebben tie buizen 
eene zekere te berekene buiging, verschillende 
wijdte cn bijzondere plaatsing; ook zijn dc onder
openingen er van zoo geplaatst, dat bij de omwen
telende beweging al het water, dat er voorkomt 
naar binnen stroomt en de bovenopeningen voor 
eene opzuiging cn behoorlijke uitvloeiing ingericht. 

Daar de middelpunt vliedende kracht bij deze 
werktuigen op de eenvoudigste wijze en bijna 
onmiddellijk tot het opvoeren van het water in 
werking is en ook bij deze molens de opmaling 
van liet eene oppervlak naar het andere geschiedt, 
zonder verlies, en bijna niet meer water in be
weging gebracht dan er werkelijk opgemalen wordt, 
is het nuttig effect bij deze werktuigen 80 a 00 
percent dor aangewende kracht ol' arbeid. 

Het kleinste soort dezer molens kan, door 1 
ol 2 paarden in beweging gehouden, 4 kub. el iu 
eene minuut 1 of 2 el hoog opmalen. 

Een centrif.waterinolen van middelmatige grootte, 
door een locomobiel van 10 paardekracht in be
weging gehouden, geeft bij cene uitmaling do 
hier volgende uitkomsten. De goot moet hierbij, 
zoowel als bij de kleine molens, zoo laag geplaatst 
zijn, dat haar bodem slechts een weinig boven 
het uit te malen water staat, wat in bijna alle 
gevallen kan geschieden. De uitmaling heeft ach
tereenvolgens plaats, zooals hieronder is aangege

ven ; men neemt eerst wijde, en als men dieper 
moet uitmalen , dunnere buizen. 

Diepte 

der 

Oitinalilig. 

~4 P 
5 v 
B ~ 5, 
0:=--s 

i-2 

- 3 - 1 
-= * . i 
S ca B 

u 3 a 
-a ?.;t 

W
ijd

te
 

de
r 

II
 

bu
iz

en
 o

nd
er

. I
 

A
au

ta
l 

om
w

en


te
lin

ge
n 

in
 é

én
 

m
in

uu
t. Aauiuerkiug. 

El. E l . Kb. el. E l . minim. 

Vau ü tot 0.05 1. 30 0.5 30 de bovenopc-
uing der bui

„ 0.5 „ 1. 1.5 23 •15 zen nader te 
0.4 berekenen. 

,. 1- „ 1.5 2, 19 .-lt 

„ 1.5 „ 2. 2.5 10 1 42 
' 0.35 

„ 2. „ 2.5 3. 13 1 45 

Ofschoon grootere molens, grootere hoeveelhe
den water, zelfs tot 5 a 0 el hoog, kunnen opma
len , zal men echter daarbij de verplaatsbaarheid 
verliezen, doordien men zwaardere stoomwerk
tuigen moetende gebruiken, ook fundeeringen moet 
maken. Door zich bij gemelde middelsoort 
te bepalen, waarbij men alom te verkrijgen lo-
eomobilcn bezigen kan, welke vooral als gebruikte 
laag van prijs zijn, kunnen deze molens aan alle 
behoeften voldoen, want hooger dan 2% el moe
tende opmalen , kan men cen dubbel gemaal op
richten, en om groote polders of plassen droog te 
malen, stelt men meer molens op. — Vijf hier
van h. v. kunnen zooveel water opwerpen als een 
groot stoomgemaal. 

De dezen zomer op de Tentoonstelling van Nij
verheid tc Arnhem opgestelde centrifugaal wa
termolen, welke alleen diende om aan te toonen, 
dat het water op die wijze kon opgevoerd wor
den en op verre na niet, in al zijne onderdee-
len, tot een goed uitmalingswcrktuig was inge
richt, maalde toch 1320 kan water 2'/i el hoog 
in één minuut, op. Dus gaf een nuttig effect 
van 0,73 paardekracht en werd in beweging 
gehouden door 3 a 4 personen wier arbeid ge
lijk aan één paardekracht stellende, doet blijken 
het nuttig effect 0,73 percent van den aange
wenden arbeid was. 

Deze Nederlandsehe uitvinding behoort ook ge
heel in ons land te huis: onze weeke en moeras
sige grond kan, zonder fundeering, geene zware 
werktuigen dragen en het vlakke van den bodem 
veroorzaakt, er meestal niet hoog, maar daarente
gen veel water moet opgemalen worden. Voor onze 
buitenpolders, vooral langs de rivieren, zullen 
deze molens ook zeer geschikt bevonden worden, 
vooral daar zij des winters bij hoog water en 
ijsgang kunnen geborgen worden. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

zijden open zijn, elk van 3000 vierkante ellen 
oppervlakte en waarin 12—1500 stuks kalven 
of varkens kunnen worden opgenomen. Buiten
dien zijn er nog 24 stallen voor 8000 schapen 
en 3000 stuks rundvee, om dat vee te kunnen ber
gen, dat vóór den marktdag wordt aangevoerd 
of na den verkoop niet dadelijk afgehaald óf wel 
niet verkocht wordt. Deze veemarkt, waarbij 
nog een groot publick slachthuis en 7 groote 
logementen behooren, heeft ruim 5 millioen gul
den gekost. 

— In de maand Maart werd eene prijsvraag 
uitgeschreven voor cen beursgebouw te Konings
bergen cn eenige weken later werd de uitnoodi
ging tot medewerking ingetrokken, wegens be
zwaren, die waren opgekomen over de bestemd-
bouwplaats. Het is niet gewaagd te veronder
stellen dat reeds eenigen zich ernstig aan het 
werk hadden gesteld, toen zij altlus genoodzaakt 
werden hun ontwerp op te geven en om deze 
reden baart het gerucht, dat nu in plaats van 
openbare mededinging slechts enkele personen 
tot medewerking zullen worden uitgenoodigd, 
groote ontevredenheid. De «Deutsche liauzeitung" 
trekt zich deze zaak, en te recht, ten sterkste 
aan, waarschuwt, dat zij , zuo dit gerucht zich 
bewaarheidt, allen, die op grond van de eerste 
openbare oproeping, reeds aan het ontwerp wa
ren begonnen , zal aansporen om eenen eisch van 
schadeloosstelling in rechten in te stellen. 

— Het dagblad van St.-Petersburg deelt de 
navolgende statistiek mede der spoorwegongeluk
ken ; er zoude namelijk een gedoode zijn op het 
hieronder vermeld aantal reizigers. 

In Pruisen 11,500,000 ; in België 5,000,000 ; 
in Oostenrijk 2,400,000; in Frankrijk 1,700,000 ; 
in Engeland 1,000.000 en in Rusland 110,541. 

— Zooals de »Arbcitgeber" meldt, schijnt de 
nieuwe straatlocomotief te Geneve zeer goed te 
bevallen; men maakte daarmede onlangs een 
tocht van Geneve naar Gcx (Frankrijk) en over
won alle niet onbeduidende krommingen en hel
lingen zonder de minste moeite. 

— De werkzaamheden aan den tunnel van den 
Mont Cénis vorderen goed. Volgens geloofwaar
dige berichten waren tot i dezer aan den Zuide
lijken ingang geboord 5203.30 el, aan den Noor
delijken ingang 36U4.75 el, te zamen aan beide 
ingangen 8958.05 el. De geheele lengte der 
gaanderijen is 12,220 el , derhalve moeten nog 
3261.95 el worden doorgeboord. Men kan in elk 
geval verwachten, dat het geheele reusachtige 
werk uiterlijk in het voorjaar van 1871 voltooid 
zal zijn. 

— Meer dan 10 jaar geleden heeft cen inge
nieur, de heer Boutet, het plan gevormd, om 
door eene internationale brug Engeland en Frank
rijk te verbinden. Volgens les Mondcs is dit 
reuzenwerk mogelijk, cn zal men het waarschijn
lijk binnen vier jaren verwezenlijkt zien. Dc 
ruimte tusschen Calais cn Dover (van kaap li hui r-
Nez tot Shakespeare-ClifT) is 30 kilometers. De 
beide kapen zijn steilten van 130 ellen hoogte, 
bestemd om krachtige pijlers te worden. De val 
van de brug zal 120 ellen boven de oppervlakte 
der zee zijn. De pijlers zullen geheel met ope
ningen en van ijzer worden. Men zal ze aan den 
oever vervaardigen, en zc met ankerboeien te wa
ter latende, zal eene stoomboot ze naar de plaats 
slepen, die er voor bestemd is. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Z. M. heeft benoemd: tot 

hoofdingenieur van den waterstaat I' klasse, den 
hoofdingenieur 2' klasse J. F. Augier; tot hoofd
ingenieur van den waterstaat 2' kl. den ing. 1" 
kl. J. F. W. Conrad; tot ingen. van den waterst. 
1* kl. den ingen. 2 ' kl . Th. Blcckman; tot ingen. 
van den waterst. 2 ' k l . den adsp.-ingen. R. O. 
van Manen ; en tot adsp.-ingcn. van den water
staat, den sum. J. W. Welcker, 

— Bij besluit van het Belgische Gouvernement 
van 21 November is aan dc heeren J. van der 
Maade en Borghols, te Amsterdam, vergunning 
verleend om het Belgische gedeelte van het ka
naal van Gent naar Turncuzen met dc vier stooni-
booten, genaamd Castor en Pollux, Amicitia 1, 
Amicitiu lil en America, te bevaren tot het ge
regeld vervoer van goederen tusschen Amsterdam 
en Gent. 

— Door den Minister van Binnenl. Zaken i s , 
met ingang van 1° Januari 1809, opgedragen: 
de dienst van hoofding. v. d. Waterstaat in het 
i' en 3' district (Groningen en Drenthe) uan deu 
hoofding. J. Strootman; cn de dienst van hoofding. 

v. d. Waterstaat in het 11 • district (Zeeland) 
aan den hoofding. J. F. VV. Conrad; — terwijl 
door dien minister, na vergelijkend onderzoek , 
met 1" Jan. tot surnumerair bij den Water
staat is benoemd de civiel-ingenieur A. A. Bekaai'. 

— Naar wij vernemen zullen, naar aanleiding 
dor jongste promotie bij het corps van den Wa
terstaat met ingang van 1". Jan., de navolgende 
ambtenaren verplaatst worden , als : de ing. 2 J ' 
kl. J. M. F. Wellan, van Nijmegen naar Alkmaar; 
de ing. 8* kl. R. O. van Manen, van Breskens 
naar Nijmegen ; de asp. ingen. Rooseboom, van 
Utrecht naar Breskens. 

Groningen. De vereeniging van werklieden 
dezen zomer alhier opgericht, schijnt wel aan 
het doel te beantwoorden ; onder de wetenschap
pelijke voorlezingen die sedert I October telkens 
Dinsdagsavouds worden gehouden , munten vooral 
uit die welke den iOdca en den 17deu November 
door den heer dr. .1. M. van Beminden directeur 
der R. l i . B. School over de telegraaf zijn ge
daan ; bij deze voorlezingen werd gebruik ge
maakt van een in werking zijnd model op groote 
schaal. 

Het bestuur is voornemens een concours onder 
dc leden te doen plaats hebben. 

Utrecht , 21 Nov. Het gemeentebestuur heeft 
heden een begin gemaakt met de uitvoering van 
zijn jongste besluit tot aankoop voor ruim f 140,000 
der gasfabriek en bijhehoorendc terreinen van den 
Heer de Heus, gelegen aan het Vreeburg alhier, 
waarop eene nieuwe koornbeurs zal gebouwtl wor
den. Het sloopen van een gedeelte dezer terrei
nen is namelijk aanbesteed aan den Heer D. M. 
de Leur voor f2500. 

Moerdi jk , 20 November. Het reuzenwerk 
der overbrugging van het Hollandsch Diep is 
in betrekkelijk korten tijd zeer gevorderd. In 
het laatst van September 1807 werd het gedeelte 
dei' landhoofden en draaipijlcis aanbesteed voor 
de doorvaart met de haven en den Strikdam, 
welk werk heden geheel gereed is. In Februarij 
1808 werden dc 13 strooinpijlers aanbesteed, 
waarvan er nu twee boven gewoon hoogwater zijn 
gewerkt cn twee tot 1 el boven laag water. Ruim 
200 paardekrachtcn zijn er werkzaam. 

Varia. 
Kunststaai. Zooals bekend is, ontdekte Bes

semer, voor ongeveer 13 jaar, dat men gegoten 
ijzer direct in staal, zelfs in smeedbaar ijzer kon 
veranderen, door namelijk over het gietijzer, in 
gloeiend vloeibaren staat, een stroom dampkrings
lucht te 'laten heengaan, alzoo, zonder meerdere 
kosten voor brandstof aan tc wenden; de kool
stof toch wordt tijdens dat proces verbrand. 

De ondervinding heeft evenwel geleerd, dat 
het dus geformeerde Bessemer staal volstrekt niet 
onbepaald zuiver is en dikwerf schadelijke be-
standdeelen, als arsenicum en phosphorus, bevat. 

Het is aan zekeren Heaton te danken, dat men 
uit de ertsen der districten Yorkshire en Northamton-
shire, welke ertsen wegens hun onzuiveren staat 
nog niet in staal waren veranderd, evenzeer goed 
staal heeft verkregen; Heaton laat daartoe op 
hoeveelheden van 12 tot 20 centenaars gietijzer 
in de smeltovens een stroom salpeter inwerken, 
ten gevolge waarvan in weinig minuten de massa 
in staal wordt veranderd, geschikt om iedere ver
langde bewerking te ondergaan. Dat Heaton's 
wijze ook op minder onzuivere ertsen van toe
passing is, en dus in veel ruimeren zin de pro
ductie van het Bessemer staal bevordert, ligt voor 
de hand, eene ontdekking alzoo voor de ijzerin
dustrie van het grootste gewicht. 

Bewaring van vleesch tegen bederf, 't Is 
stellig niet onbelangrijk te vermelden wat onlangs 
het Jumbcr Journal bevatte over het conserveeren 
van versch vleesch. Professor Gaingce zegt daar: 
„wanneer men het te doodeu dier vooraf kool-
oxyde gas laat inademen, cn het lichaam, na 
gedood te zijn, in eene hermetisch gesloten ruimte, 
met hetzcltde gas gevuld, en een weinig zwave
lig zuur, 24 uur lang bewaart, en dan verder 
slacht, dat vleesch 3 maanden en langer even 
gezond en frisch is als het versch geslachte 
vleesch." De genomen proeven bevatten allen 
grond, om er de gunstigste resultaten van te 
verwachten, juist omdat do manier weinig kost
baar is. 

Gasverlichting. In het Journal des chemins 
de [er, dd. 15 November j . 1. wordt nog al met ophef 
gesproken over eene ruimere gasverlichting van 

Parijs, eene quaestie, die dan ook de Maatschappij 
tot gasbei eiding niet het minst bezig houdt. Men 
voert toch, en met grond, aan, dat de openbare 
stedelijk verlichting volstrekt geen gelijken tred 
heeft gehouden met de verbeteringen, die par
ticuliere gebouwen, winkels voornamelijk , door 
eene ruimere verlichting hebben ondergaan, ja 
dat Parijs eigenlijk niet beter is verlicht dan 
vóór 30 jaar. Om hierin nu te voorzien, stelt 
men voor, dat de hooge Regeering , op grond van 
bestaande verordeningen, den inwoners verzoeke, 
ieder boven zijne deur, gedurende den nacht, een 
gaslantaarn te doen branden, eene quaestie die 
per woning op ƒ 40 a f 50 's jaars gerekend 
wordt, en waardoor Parijs met zijn 46000 huizen, 
'snachts even schitterend verlicht zou zijn, als 
veilig. 

Het harden van gietijzer. Voorwerpen uit 
gietijzer vervaardigd, bekomen eene hardheid, die 
het staal zeer nabij komt, als men ze na ver
warming tot kersrood-gloeihitte, gaat dompelen 
in een bad, bestaande uit 4.5 kilo water, 450 
gram zwavelzuur en 28 gram salpeterzuur. 

Men beweegt de voorwerpen iu dit bad lang
zaam heen en weder totdat zij afgekoeld zijn, 
waarna zij op een voldoende diepte staalhard zijn, 
zonder uitwendig iets geleden te hebben. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 
Maandag, 7 Dec. 

Weeip, teu 11 ure, in het gemeentehuis: het verbe
teren der aardewerken vau het kasteel en van de Westbat-
terei bij Muiden. 

's llage, teu ll>/3 ure, aau het prov. bestuur: de uit
voering van eenige werkeu tot voortzetting der verbetering 
vau het vaarwater der Oude Maas tusschen Dordrecht cu 
Puttershoek, ouder dc getucentcu Dubbeldam cu Groote 
Limit, provincie Zuidholland. 

Woenadag, 9 Der. 
'H llage, teu 12 ure, aau het hoofdbureau der Maat

schappij tot Exploitatie vauStaatsspoorwcgen: het bouwen vau 
acht Wachtcrswouiugen voor den spoorweg tusscheu Harliu-
gen eu Lcettwnrdcu. 

Donderdag, 10 Dec. 
Delfuliaveu , tcnl2ure, iuhet kofhjhuis van J.Houtmau : 

het bouweu vau cene It. K. hulpkerk van den H. Joseph, 
met {Historie, gelegen aau de Kruiskade. 

Vrijdag, 11 Dec. 
Middelburg, teu 10 ure. aan het provinciaal bestuur: 

het doeu van eeuige herstellingen aau 's Rgks groote wegeu 
iu de provincie Zeeland, in vier perceelen. 

'a ltosch , ten 1111/, urc, aan het proviuciaal bestuur: 
het onderhouden van 's rijks haven- cn rivierwerken te Wil
lemstad, in ie proviucie Noordbrabant, gedurende de jaren 
18G9, 1870 en 1871. 

Boacli, ten lO'/j urc, aan het ^provinciaal bestuur: 
het leggen der zoinersluiting iu den Baardwijkschen Over
laat, behoorende tot de rivier de Maas inde proviucie Noord-
br.thnut, eu het iu het uajaar weder opruimen daarvan, 
voor het jaar 18G9. 

Aaacn, ten 12 urc, aau het prov. bestuur: het onder
houden gedurcude dc jareu 1869—1871 van het gebouw voor 
het Proviuciaal Gcrcgtshof enz. cn van het vereenigd huis 
van Arrest cn Justitie te Assen. 

Zaterdag, 12 Dec. 
NJIiiiegcn , teu 11 urc , iu het raadhuis: het maken vau 

ecu lort op deu hoofddum bij Paunerden. 
Utrecht, teu 2 ure, aan het prov. bestuur: bet aanleg

gen van Kijswcrkcu ter verbetering van de rivier de Lek, 
ouder dc gcmccotcu Jaarsveld cu Tieuhovcu, provinciën 
Utrecht cn Zuidhollaud. 

Maandag, 14 Dec. 
Dordrecht, ten 12 ure, teu raadhuize: het maken 

vau ecu Schicthaau, op liet Rietgors, genaamd de Staart, 
liggende tusschen .1 Murwedc cu het Hiesbosch, in twee 
verschillende perceeleu. 

Dinsdag, IS Dec. 
Utrecht , teu 11 ure, iu het gebouw voor kunsten eu 

weteuschnppcu: lo. het maken van cen Kort op de Houteo-
sche vlakte, bij Rgnauweu; en 2o. het maken vaneen 
Keduit, eene Keclsluitiug cu bübehourende werken, bij het 
Kort op dc Houtcusche vlakte, bij Vechten. 

Donderdag, 17 Dec. 
Helder , teu 11 urc, iu dc Directiekeet binneu het fort 

Erfprins: lo. het bouwen van ccn Wachthuis in het fort 
Dirks Admiraal tc Helder; 2o. het maken vau Traversen cu 
Afsluitingen op dc Batterij aan 't Wicrhoofd te Helder. 

Vrijdag, IN Dee. 
Znolle, teu 12 ure, aau het provinciaal bestuur: 

het iu 18(19 onderhouden vau 's Rijks Zccwerken eu het 
uitvoeren vau onderscheidene werkeu op het eiland Schok-
laud, provincie Overijssel. 

Zaterdag, IV Der. 
vnieisloiMt , teu 11 ure, iu het gebouw der Arroudis-

semcuts-regtbank: het bouwen van twee stalleu aldaar. 
Maandag, 21 Dee. 

Horgen-oM-Zooiii, ten 12 urc, in het Nederlandsen 
koffijhuis: het slechten vun het ravelijn Stoclemat met een 
deel vau deu duarbii gelegen terugspriugeudeu houfdwal eu 
vau dc Bastiuus bekaf 1 en 11 tc Bcrgen-op-Zoom. 

Dlnadag, 22 Dec. 
Middelburg, teu 11 ure, iu het logcmeut vau P. Bul-

tcrijs: De hedijkiugswerkeu der Schorrrn , gelegen in het 
Axclschc gut, tuu noordoosten vnu deu Scydhtzpolderen ten 
uoordeu cu nuordwcstcu vnu dc polders Oud- en Nieuwv.i-
gclschor , gemeente Neuzen ; bcstanude iu : het leggeu van 
eeu zeedijk ter lengte vuu 2030 c l , het graven van eeue. 

— Volgens eene onlangs aan den Landdag 
voorgelegde opgave, bedraagt de lengte der ge
zamenlijke Pruisische Staatswegen 2807.9 Duitsche 
mijlen. Hiervan heeft Pruisen 309,1; Posen 92,0; 
Domineren 170.0; Silezië 278,8; Brandenburg 
191,18; Saksen 259,0, Wcstfalen 284,1; de Rijn
provincie 304,0; Hessen-Nassau 338,4; Hanover 
393,3 en Sleeswijk-Holstein 179,0 mijlen. 

— Dc nieuwe veemarkt te Londen (Metropoli-
tan-Cattle-Market) in 1857 in de voorstad Isling
ton aangelegd, beslaat cene oppervlakte van 
27'/, bunder, waarvan de eene helft voor stand
plaats van vee is ingenomen. De eigenlijke veemarkt 
vormt een vierkant van ongeveer 270 el lengte 
en evenveel breedte, in het midden waarvan 
zich het zoogenaamde bankhuis met daaftoe be
hoorende vertrekken bevindt. De plaats is langs 
den gehcclen omtrek bepleisterd ; door afvoerka
nalen ouder den grond is voor het wegloopcn 
van het water gezorgd, en voor de gelegenheid 
tot het hekomen van water is rijkelijk zorg ge
dragen. De eene helft van de markt wordt voor 
het groottore vee en de andere helft voor kal
ven, schapen cn varkens gebruikt. De opper
vlakte der stuidplaatsen voor rundvee bedraagt 
ongeveer 25000 vierk. ellen en biedt gelegen
heid aan tot het plaatsen van 7000 stuks vee. 

De opene standplaatsen voor schapen, in af
deelingen elk voor 20 stuks, beslaan 14300 vier
kante ellen en geven plaats aan 30000 schapen. 
Hieraan grenzen twee overdekte stallen, die be-



Schcidingsloot, bet malccii van Op- eu Afrillcn tegen de 
oude zeedijken cn het bouwen van cen stcenen duiker in 
den zeedijk van dcu Nicuwvogclschorpolder. 

Vcn lo, ten 13 urc, in het koffijnuis van F. Bloemen, 
in den Gouden leeuw: lo, het slechten aan dc Itocrmonduche 
poort van de werken :>fï, 37, 38, 39 cn 41 cn van Werk 
35 cn Bastion 8 gedeeltelijk met een deel van het voorgele-
gen Glacis; 2o. het slechten vnu Bastion 1 of Lichtenberg, 
een deel van den Hoofdwal of de Courtinc 1—2, dc 'Wer
ken 13 cn 14 cn een deel van het Werk 12 vau dc Vesting
werken nabij dc Maaspoort, cn 3o. het onderhoud, gedu
rende 1869, van dc, aan het Bestuur der Domeinen, ovcr-
gegauc wegen, beken, straten, enz. der opgeheveu vesting. 

Donderdag. 24 Dcc. 
'•Hage, ten 12 urc, aan bet ministerie van binnenl. 

zaken: het maken cu stellen van den Metalen Bovenbouw 
voor dc brug over het Holland sch Diep. 

Donderdag, 7 Jan. 
*« Hage, teu 12 ure, ann bet ministerie van biuncul. 

zaken: het maken van cen Strekdam langs deu Hcgtcr oever 
der Oude Maas boven dc Spoorwegbrug bij Dordrecht. 

Vrijdag, S Jan. 
Zwolle, ten 12 ure, aan het proviuciaal bestuur: het 

uitvoeren van vernicuwiugen cn hcrstclliugcu enz. aau dc 
kuustwerkcu, gebouwen enz. der Dcdcmsvnarl cn hare 
zijtakken gedurende het jaar 1869. 

Zwolle, ten 12 urc, tinu het prov, hcstmir : het on
derhouden van dc aarde- cn verdiepiugswerken van de De-
deiusvaart eu hare zijtakken over 1869. 

Afloop van aanbestedingen. 

Middelburg, 24 Xov. i het onderhoud cn de herstelling 
of vernieuwing der proviucinlc waterstaatswerken cn wegen 
in Zeeland, gedurende 1869, 1870 cn 1871, iu 15 percee
len, welke door verschillende personen ziju aangenomen voor 
cen totaal bedrag van ƒ30,130. 

Haarlem, 26 Nov.: bet onderhoud vau het buis van 
arrest cn van het huis van verbetering en opvoeding voor 
jongens te Alkmaar, gedurende het jaar 1869, iu twee per
ceelen. Minste inschrijvers: eerste perceel de heer J. M. 
Burkum, te Alkmaar, voor ƒ 425 ; tweede perceel, dc heer 
J. dc Graaf, tc Alkmaar, voor ƒ 786. 

Rage, 26 Nov.: het maken van gebouwen cn eenige 
verdere werken op het station Bommel cn dc halte Hedcl, 
ten behoeve van den spoorweg vnn Utrecht naar Boxtel; 
daarvoor waren 24 billcttcn van inschrijving ingekomen, 
en was dc minste inschrijving van Gcbr. Thijsscu te Deven
ter voor ƒ96,383; de hoogste inschrijving bedroeg ƒ149,900. 

Groningen, 27 Nov.: het graven van een nfwntcrings-
kanaal van het Slochtcrdicp naar Farmsuin met het maken 
der daartoe behoorende kanaalwerken. Aannemer werd dc 
heer J . P. van Ninteren, van ürnten, voor ƒ139,000. 

Amsterdam, «O Nov.: het ophoogen cn ouder profil 
brengen van het terrciu voor het Paleis van Volksvlijt, met 
het aanleggen van dc vcrcischtc riolen, zinkputten cn toe-
behoorcu voor het afvoeren van water. Minste inschrijver 
de heer J . Schalk, te Buiksloot, voor ƒ 19,400. 

Advertentiën. 

Bestuur der Registratie en Domeinen. 
ONTMANTELING 

DER 

VESTING BEBGEN-0P-Z00M. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

De Directeur der Registratie cn Domeinen voor 
de provincie Noord-Brabant mankt bekend, 
dat op Maandag den 21 December 1868, des mid
dags ten twaalf ure, in het Nederlandsen koffij-
huis te Bergen-op-Zoom, al of niet onder zijno 
voorzitting, door den Ontvanger der Registratie 
en Domeinen te Bergen-op-Zoom, bij enkele 
inschrijving, onder voorbehoud van hoogere goed
keuring zal worden 

Aanbesteed: 
Het slechten v a n het raveli jn S T O E -
L E M A T met een deel van den daarbij 
gelegen terug springenden hoofdwal 
en van de bastions B E K A F I en II te 
Bergen-op-Zoom. 

Do op zegel geschreven cn gesloten inschrij
vingsbiljetten moeten uiterlijk vóór 1 2 ure 's mid
dags van den dag dien der Besteding vooraf
gaande worden ingeleverd of vrachtvrij worden 
bezorgd, ten Kantore van voormelden Ontvanger, 
om door of namens den inschrijver of anders door 
den Ontvanger, onmiddclijk in eene aldaar ge
plaatste gesloten bus te worden geworpen. 

Het bestek met teekening zal na den 1 0 De
cember a. s. ter inzage liggen ten burele van 
voornoemden Directeur cn aan dc kantoren van 
de Ontvangers der Registratie en Domeinen tc 
Breda en Bergen-op-Zoom, aan welk laatst
gemeld kantoor het Bestek met dc teekening, 
tegen betaling van één gulden, na gemeld tijd
stip verkrijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Donderdag, den 1 7 December 1 8 0 8 , desvoormid-
dags tusschen 1 0 en 1 2 uro. 

^5J£&£t§^da, den 2 5 November 1808. 
De Directeur voornoemd, 

VAN DER VEN. 

B E S T U U R D E R R E G I S T R A T I E E N D O M E I N E N . 

O N T M A N T E L I N G 

DEK 

V E S T I N G V E N L O . 
OPENBARE AANBESTEDING. 
Op Dingsdag, den 22 December 1868 , des mid

dags ten 1 2 ure , ten Kofïijhuize van F. BLOEMEN, 
in den Gouden Leeuw, tc Venlo, zal bij enkele 
inschrijving en onder voorbehoud van hoogere 
goedkeuring worden 

A A N B E S T E E D : 
lo. het slechten aan de Boermondsche 

poort van de werken 3 6 , 37, 3 8 , 39 
en 41 en van Werk 35 en Bastion 8 
gedeeltelijk met een deel van het voor
gelegen Glac i s ; 

2o. het slechten van Bas t ion 1 of L i c h 
tenberg, een deel v a n den Hoofdwal 
of de Court ine 1—2, de Werken 13 en 
14 en een deel van het Werk 12 van 
de Vestingwerken nabij de Maaspoort , 
en 

3o. het Onderhoud, gedurende 1869, van 
de, aan het Bestuur der Domeinen, 
overgegane wegen, beken, straten, 
enz. der opgeheven vesting. 

Voor elk weik moet afzonderlijk worden inge
schreven , terwijl de biljetten den vorigen dag 
vóór 1 2 uur moeten worden ingeleverd op de 
wijze als in het bestek nader is vermeld. 

Dc bestekken met teekeningen zullen ter inzage 
liggen ten burele van den ondergeteekende en 
aan de kantoren van de Ontvangers der Re
gistratie en Domeinen te Maastricht, Roermond 
en Venlo, aan welk laatstgemeld kantoor het 
bestek en teekening van de beide eerste werken 
tegen betaling van één gulden en het bestek 
van het onderhoud tegen 3 0 cents verkrijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Dingsdag don 1 5 December 1 8 0 8 , des voor
middags ten 1 0 ure, te beginnen aan de Roer-
mondsche poort. 

Maastricht, den 2 December 1808 . 
De Directeur der Registratie en 

Domeinen in Limburg, 
GRATAMA. 

AANBESTEDING. 
D E BURGEMEESTER E N WETHOUDERS VAN 

DORDRECHT brengen bij deze ter kennissc van de 
belanghebbenden, dat op Maandag den 1 4 Decem
ber aanstaande, des middags ten twaalf ure, ten 
Raadhuize der Gemeente, zal plaats hebben de 
aanbesteding van: 

Het M A K E N van een Schietbaan, op 
het Bie tgors , genaamd de S t a a r t , 
liggende tusschen de Merwede en 
het Biesbosch, i n twee verschillende 
perceelen. 

Het bestek zal ter lozing liggen op de Secre
tarie en het Bureau der Gemeentewerken na 
Maandag den 3 0 dezor; terwijl dc aanwijzing in 
loco zal gedaan worden op Vrijdag den 11 Decem
ber daaraanvolgende, des voormiddags ten 1 0 ure. 

Het Bestek zal ter Secretarie verkrijgbaar zijn 
tegen betaling van 50 Conts. 

Dordrecht, den 24 November 1808 . 
Do Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 

Do Secretaris, Do Burgcmecstor, 
P. VAN DEN BRANDEI^!!. D E RAADT. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PAKIJS 1867. 
ZILVEREN MEDAILLE ARNHEM 1868. 

Zinken Dakbedekkingen , Dakramen , 
Dakroeven, Gestampte, gegotene, getrok-
kene cn gedrevene Bouwkundige Voorwer
pen, als: Raamroeden, Goten , Gevel
ornementen, Kapiteelen, Balustraden, Ba-
lusters, Lijst versieringen, Spitsen, Consoles, 
Vazen , Letters enz. Baden in soorten. Ge
golfd Z i n k voor Verandah's steeds in voor
raad in verschillende nummers. 

HODK1VI1UIS & ('OJII'. 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hookmeet- en andere Instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , ' D E GENIE, DEN A A N L E G 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE WERKEN. — Voorts 
de gunstig bekende B e c k e r ' s B a l a n s e n , 
B a i o u l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

Bansome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam-en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Oonsolcn, Vazen, Fonteinen , Grafteekenen, enz. 

Bansome's Patented Solut ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Bansome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 1 2 x 2 tot 48 x 6 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
2 5 Oct., Engineering 2 5 Oct. pag. 392 . Times 
27 Nov. 1 8 0 7 , enz. 

Mosaik-parquettent gebakken Steen. Fransen 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Port land-cement, Knight, Bevan & Sturze, 
Bonncr-Hi'itte-Verein, enz. 

Boman- en Parian-cement Francis & C°. 

Adres: F O L K E R S & C». Rapenburg. Amsterdam. 

PORTLAND-CEMENT 
UIT DE FABRIEK VAN DE HEEREN 

I»WCH K i l I I O F F en Zonen «e Biebrlch. 

Deze C E M E N T S O O B T , die blijkens getuig
schriften , waarvan bij den ondergeteekende inzage 
te bekomen is, veel meer zand kan verdragen, 
dan de beste Engelsche soorten, wordt dien ten 
gevolge bij de bewerking ook veel goedkooper, 
en is steeds verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor 
Nederland te Rotterdam, 

J A W V A N D E R P O T . 

Droogmalen van Polders-en Plassen. 
Hiertoe worden als uitnemend geschikt aan

bevolen dc onlangs door Z. M. den Koning gc-
octroijeerde 

C E N T R I F U G A A L - W A T E R M O L E N S , 
welke door ronddraaijende Buizen het water op
voeren en in alle grootte kunnen vervaardigd 
worden. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij Jhr. T. H. 
SNOECK te Nijmegen, wien het octrooi ver
leend is. 

Derde jaargang. If". 60. 
Vtrittijil ftrtnM itderti Zittruc lij 

11. A. THIEME te Arnhem, 
frijl per 3 maanden frlIM p.p. ƒ1,15. 

12 December 1868. 
lei iMHttrl lick mr HI jur | i i | . 

Unrltiliti tuin / - .<• piriinieiitjil 
n ƒ-.15 mr Uftl •• Ml I». 

C H A R L E S R E M <fc BIEXFA1T. 
W E S T E R H A V E N , Wijk 1 5 , N ' . 8 4 5 , ROTTERDAM. 

Leveren P lannen en Begrootingen voor de 
Verwarming on Venti leer ing van gebouwen 
en maken reflecteerenden opmerkzaam de Pro
jecten der gebouwen voor de vaststelling daarvan 
tot dat doel aan hen in tc zenden. 

Stoomlabrijk van Draadnagels 
te A R N H E M . 

Orders op dit artikel, in afmetingen van ' / , tot 
5'/j Rijnlandschc duimen lengte, uit taai Duitsch 
yzerdraad inet verzonkene schroef of platkoppen, 
worden met spoed uitgevoerd. — Prijscouranten 
en monsters worden op f> anco aanvrage gegeven en 
aan fabrikanten, winkeliers cn aannemers voordeelig 
rabat aangeboden. Recommandeert zich tevens in 
het leveren of veranderen van Brandspui ten, 
Pompen en daarbij behoorende benoodigdheden. 

J . H . P O T H M A N N . 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IMEHEÏÏES,FABRIKAFTE¥, AAMEIERS en 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 A N G E N D T J G r z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0ESBUKO1I, C. J. VAN DOORN, D. GROTIIE, J. II. LELIMAN, II. LINSE, S. E. ff. ItOORDA VAN EYSINOA, H. P. VOGEL 

VERWARMING DOOR GIETIJZEREN KACHELS. 

In 1 8 6 5 bood de hoogleeraar Velpcau der Fran
sche Academie van Wetenschappen namens Dr. 
Carret eene nota aan omtrent de verschijning in 
Savoye van eene nieuwe epidemie. Volgens den 
schrijver ontstond die ziekte slechts in den win
ter; z\j was te moorddadiger naarmate dit jaar
getijde strenger was; zij trof meer in het bijzon
der dc aan cen zittend leven onderworpen per
sonen en de bewoners van de bergen; zij spaarde 
gewoonlijk degenen , wier bezigheden hen buiten 
hun huis riepen. De graad van gezondheid der 
bezochte streken had geen invloed «p hare ont
wikkeling. Zij was niet aanstekelijk. 

De heer Carret deed het oogenblik van het 
ontstaan dezer ziekte samenvallen met het tijd
stip , waarop het gebruik van gietijzeren kachels 
zich in Savojc verspreidde. Hij schreef aan deze 
wijze van verwarming ecu machtigen ziektever-
wekkenden invloed toe, want hij beweerde, dat 
in de, tegenwoordig zeldzame, gemeenten, waar 
de gietijzeren kachels niet gebezigd worden, de 
ziekte te eencnmalc onbekend was, en dat zij 
in die, waar het gebruik weinig verspreid is, 
slechts in op zich zeiven staande gevallen ver
scheen. Eindelijk, onder 2000 personen, dooi
de bedoelde ziekte aangetast en door den schrij
ver zeiven verpleegd, had er zich niet één be
vonden, die niet onlangs aan den invloed van 
ene dezer kachels was blootgesteld geweest. De 
heer Carret meende, dat men deze ziekelijkeaan-
doening kon toeschrijven aan de voortbrenging 
van kool-oxyde. 

Voor dc menschheid is de ontdekking van eene 
nieuwe ziekte niet zeer verblijdend. Maar voor 
den geneesheer, die gelukkig genoeg is in de 
lijst der kwalen eene nieuwe te kunnen lasschen. 
tot heden aan zijne voorgangers of tijdgenootcn 
ontsnapt, is het eene bonne fortune. Zulk eene 
ontdekking kan niet ongemerkt voorbijgaan; het 
minste, dat zij doet, is eenige gedachtewisse
ling, dikwijls stormen in de geneeskundige we
reld te doen ontstaan. De mededeeling van den 
heer Carret verwekte dus opschudding, liet gold 
hier dan ook niet alleen een zonderling ziekte
geval, maar ook een zeer gewichtig vraagstuk 
van openbare en particuliere gezondheidsleer. 

De verwarming toch is voor dc bevolking bui
ten de heete aardgordels eene eerste levensbe
hoefte , die eene plaats inneemt naast voeding 
en huisvesting. De van gietijzer vervaardigde 
verwarmings-toestellcn zijn tegenwoordig van al
gemeen gebruik. Zij zijn kostelijk door hunne 
eenvoudigheid, hunne gemakkelijke werking en 
vooral door de zeer groote besparing van brand
stof, die zij ons in staat stellen te verwezenlijken; 
men' heeft berekend, dat de kachels eene nuttige 
uitwerking van 3 5 ten 1 0 0 der voortgebrachte 
warmte geven. 

Dus, als zij schadelijk zijn, is het de plicht van 
de wetenschap en van de bevoegde mannen het 

publick tegen de gevaren van hun gebruik op 
zijne hoede te doen zijn Als zij daarentegen 
geen enkel ongemak hebben, is het van belang 
licht te doen opgaan over de hersenschimmige 
vrees, die hun gebruik kan inboezemen. Dit 
laatste is -gedaan geworden in eene reeks van 
werken, waarvan wij een kort overzicht zullen 
geven. 

De mededeeling van den heer Carret deed twee 
vragen rijzen, de eene medisch, de andere che
misch. 

Reeds dadelijk deden de heeren Regnault en Che-
vreul opmerken, dat het kooloxyde de oorzaak van de 
waargenomen • vordoovende werking niet fcon-sijn. 
Immers, zeide de heer Regnault, de brandende kool
stof van het gietijzer wordt, als de oppervlakte 
van de kachel gloeiend is, bij aanraking met 
de lucht niet verbonden tot kool-oxyde, maar 
tot koolzuur. 

Het gietijzer nu bevat slechts drie of vierhon
derdsten koolstof: na een' dienst van verscheidene 
jaren, heeft een gietijzeren kachel slechts een 
zeer gering gedeelte van zijne koolstof verloren. 
Het is dus duidelijk, dat dc hoeveelheid koolzuur 
of kooloxyde, die eene kachel in vierentwin
tig uren kan ontwikkelen door verbinding met 
de lucht, daarbuiten te eenenmale onbeduidend 
en oneindig klein is in verhouding tot die , welke 
door verbranding in de kachel ontstaat. 

De oorzaak van dc unge/.ondheid der verwarming 
met kachels moet dus elders worden gezocht; 
volgens de meaning van den heer Regnault ont
staat zij altijd uit gebrek aan luchtverversching ; 
cene goede ventilatie is vooral noodzakelijk als 
men kachels van gegoten of geslagen ijzer be
zigt, welker wanden dikwijls tot roodgloeien 
worden verhit; de organische stoldeeltjes, de 
dierlijke uitwasemingen, de andere kwade dam
pen van de kamer worden onvolkomen ontbon
den bij aanraking met de warme kachelwanden 
of in hunne nabijheid , en geven het aanzijn aan 
vluchtige ol gasachtige producten, die in de ka
mer blijven en een' schadelijken invloed op de 
gezondheid van hare bewoners uitoefenen. Eene 
voldoende luchtverversching doet al deze onge
makken verdwijnen. 

Voor den heer Chevreul lag er in de mede
deeling van den heer Carret geen enkel bewijs, 
dat de unischrevcne ziekte werd teweegge
bracht door het kooloxyde, hetwelk ontstaat dooi
de werking van de dampkringslucht op de kool-
stol' van het gietijzer, daar deze laatste zoo ver
spreid wordt, dat het onmogelijk is de verande
ring van koolzuur, dat het eerst aan de opper
vlakte van het gictij/.cr wordt voortgebracht, in 
kooloxyde aan te nemen. 

De. heer Michaux , lid van den gezondheids
raad in Savoye, ontkende eveneens de voortbren
ging van kooloxyde door de gietijzeren kachels 
cn hield vol, dat de door den heer Carret aan
gewezene epidemieën ziekten waren, reeds vroe
ger bekend eu aan andere oorzaken toe te schrij

ven. Maar de heer Carret bleef nieuwe feiten 
aanvoeren. Drie jaren verliepen zonder dat eenige 
arbeid den toestand van het vraagstuk kwam 
wijzigen. De heer Carret handhaafde de nauw
keurigheid van zijne waarnemingen en van zijne 
proeven. In het begin van dit jaar ondernamen 
de heeren Sainte-Claire Deville en Troost, die 
sinds 1803 bewezen hadden . dat de gassen in 
het algemeen het sterk verhitte ijzer doordringen, 
op verzoek van den generaal Morin, de ontle
ding van lucht, die om een gloeienden kachel 
stroomt. 

Het gold bij deze proeven niet meer het waar
nemen der omzetting van de koolstof uit het 
gietijzer (3 a 4 per cent) in kooloxyde, maar 
het dringen van het kooloxyde t'n de kachel, 
geboren uit de verbranding, door de verhitte 
wanden. Met het oog op de strekking van dit 
weekblad, dat niet voor scheikundigen bestemd is, 
zullen wij ons van de omschrijving der proeven 
en toestellen onthouden en ons bepalen tot de 
uitkomsten. Deze hebben bewezen, dat de gas
sen van de verbranding t'n dc kachel in aan
zienlijke mate de gloeiende wanden doordringen. 
De proefnemers vonden geene enkele gietijzeren 
buis, die hierop eene uitzondering maakte. Zoo 
verklaart zich het onaangename gevoel, dat men 
dikwijls in verwarmde kamers ondervindt. De 
chemische uitkomsten van Carret waren dus juist. 
Maar hij zocht den oorsprong niet, waar hij te 
vinden was. Blijft nog over het vraagstuk, dat 
in verband staat met de gezondheidsleer. Ook 
de lieer Decaisne schreef stoutweg eenige door 
hein waargenomene ziekten aan gietijzeren kachels 
toe. De heer Coulier daarentegen ging na, 
welke hoeveelheid kool-oxyde door de wanden 
van cene gloeiende gietijzeren kachel in de ka
mer dringt en wat de werking van de door zulk 
een toestel verwarmde lucht op het menschelijk 
organisme is. Hij kwam tot de gevolgtrekking, 
dat elke liter bedorven lucht slechts zestienhon
derdsten van een teerling-millimeter aan kool
oxyde bevat. Om een konijn in zevenendertig 
minuten tc dooden, moest men bij de lucht 0,033 
kooloxyde mengen. Bij lucht, die 0 ,066 van dat 
gas bevatte, volgde de dood in drieentwintig 
minuten 

De hierboven aangegevene hoeveelheid nu is 
tweehonderdduizend malen zwakker dan die in 
de eerste der twee proeven op het konijn, en 
vierhonderdduizend malen geringer dan in de 
tweede. Deze verhouding is dus te onbeduidend 
om er bij stil te staan uit het oogpunt van de 
hygiene. Een gezin van aaakomende en jeugdige 
kinderen bewoonde sinds vier jaren een vertrek, 
waarvan de warmtegraad standvastig op 15 tot 
18° Celsius werd gehouden door eene gietijzeren 
kachel, gestookt met steenkool. Zoolang de 
vochtigheidstoestand van de lucht in het vertrek 
gelijk was aan dien van de buitenlucht, werd 
nooit een enkel onaangenaam gevoel ondervonden. 
Maar als deze voorwaarde niet streng vervuld 

n to Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & O*, te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 



wordt, verwekt dc verhitte en te droge lucht 
onmiddellijk zwaarte in het hoofd, opstijging van 
bloed naar het aangezicht en belemmering in de 
ademhaling. Het is dus noodig — gelijk hekend 
is — aan de lucht van het vertrek waterdamp 
toe te voegen , waarvan de hoeveelheid in ver
houding tot de verbooging van den warmtegraad 
moet staan , of met andere woorden , steeds eene 
kom water op de kachel te houden. De ver-
dampings-oppervlakte moet gelijk zijn aan ccn 
vierde van de verhittings-oppervlaktc. ouder 
welke laatste Coulier de geheele oppervlakte ver 
staat, die gloeiend is, als dc kachel zoo sterk 
mooglijk gestookt wordt. 

Laat ons, in afwachting van nadere onderzoe 
kingen, herinneren , dat de eenvoudigste regelen 
van gezondheidsleer de veiligste middelen togen 
govaar zijn. 

Dat de nieuwe epidemie of de typheuse koorts 
geweten moet worden aan de gietijzeren kachels, 
is lichter gezegd dan bewezen. Men ziet het uit 
de tegenstrijdige meeningen, hierboven uiteenge
zet. Dat men geene rekening heeft gehouden 
van den algemeenen ongezonden toestand dor wo
ningen. , van de opeenhooping, liet gebrek en het 
lijden der getroffene bewoners, is blijkbaar. Dat 
velen buiten Savoye gebruik maken van gictijze 
ren kachels zonder eenig ongemok of bijzondere 
epidemie tc ondervinden, is zeker. Er schijnt dus 
ten onrechte alarm te zijn gemaakt. Herinneren 
wij daarom voor 't oogenblik slechts wat ieder 
behoort te weten en in toepassing moet brengen : 

1«. De verwarming en de luchtverversching 
van een vertrek, een gebouw, eene hut, beslo-
tene ruimte, welke ook, moeten in standvast! 
verhouding tot elkander staan, en gelijktijdig 
plaats hebben. 

2'. De warmtegraad moet zooveel mogelijk onver
anderlijk zijn; met andere woorden, men moet 
plotselinge rijzing en daling van dc temperatuur 
vermijden. 

3". De verwarming moet nooit aan dc damp
kringslucht de hoeveelheid waterdamp onttrok
ken, die normaal daarin gevonden wordt. 

4o. De luchtverversching heeft ton doel dc 
zuiverheid van de lucht der verwarmde kamer 
onveranderd te bewaren; zij moet dus: a) alle 
bedorven lucht naar buiten wegvoeren ; b) nieuwe 
lucht naar binnen brengen. 

5". Zij moet zooveel mogelijk des nachts en 
des daags plaats hebben. 

6". Zij moet volledig zijn, zoodat geen enkele 
reuk van onzuivere lucht waar te nemen valt. 

Men heeft de hoeveelheid zuivere lucht, per 
uur en per mensch noodig tot onderhoud van de 
ademhaling, geschat op B tot 21 teerling-metors; 
in zekere hospitalen van Parijs is zij zestig. De 
kleinste van deze drie hoeveelheden trotseert alle 
denkbare epidemieën, veroorzaakt door de ge-
gevaarlijksten aller gietijzeren kachels in Savoye. 

Brussel, 24 Nov. 18(38. 
S. E. W. ROORDA VAN EYSINGA. 

(Naar het Fransch) 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

In 1867 hebben op de spoorwegen in Groot-
Britannië 209 personen het leven verloren cn 
795 anderen kwetsuren bekomen; men moet hierbij 
in aanmerking nemen, dat nagenoeg 300 mil
lioen personen in dat jaar per spoor zijn vervoerd. 

Dc gemeenteraad van Frankfort a/M heelt 
besloten de restauratie van den Dom te doen uit
voeren naar het plan van den Dombouwineester 
en voor het uitwerken der plannen een kundig 
bouwmeester te benoemen, aan wien, voor den 
tijd van vijf jaren, aan honorarium cn bureau
kosten een bedrag van 9 a 10,000 florijnen jaar
lijks zal worden betaald. 

— Inde steenkolengroef „Gerhard Prins Wil
helm" heeft men de paarden afgeschaft en be
dient men zich nu van stoom. Hieromtrent leest 
men in »het tijdschrift der vereeniging van 
Deutsche Ingenieurs" dat de spoorwijdte 0.735 
el bedraagt, en dat dit smalle spoor, sedert 
1802 in gebruik, in alle opzichten voldoet. Dooi
den grooten afstand van het station, vanwaar 
deze kolen vervoerd worden, bedient men zich 
sinds 2 jaren van acht locomotieven, waarmede 
dagelijks 22.000 centenaars kolen naar dit spoor
wegstation worden vervoerd. 
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— Het dagblad van St.-Petersburg meldt dat 
er aldaar niet minder dan 10 schouwburgen 
voor het volk zullen worden geopend, allen in 
de buurten der arbeidende klasse. 

De plannen zijn reeds goedgekeurd door den 
minister van Binnenlandsche zaken , onder wiens 
hoofdtoezicht ze zullen staan cn met de uitvoe 
ring zal spoedig worden aangevangen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij besluit van 10 October 
1868, n". 13, heeft Z. M . . beschikkende op het 
verzoekschrift van J. C. van Gelder en M. A. 
Holsboer jr. , wonende te Kampen , als admini
strateuren van de naamlooze vennootschap: de 
fabriek van werktuigen en ijzeren schepen de 
IJsel, gevestigd te Kampen, HD. bewilliging 
verleend tot verlenging vnn den termijn tot plaat
sing der nog onuitgegeven aandeden van het maat
schappelijk kapitaal van gemelde naamlooze ven
nootschap , met een tijdvak van twee jaren. 

— Naar men verneemt is het model voor hot 
monument voor Hciligerlec door dc iLcesterhand 
Van Gecfs te Antwerpen, thans gereed. Het 
strekt, naar men zegt, den ontwerper, dc heer 
Egênherger, als ook den heer Geels tot eer. 

Botterdam. 3 Dec! In de heden gehouden 
zitting van den gemeenteraad heeft do voorzit
ter aan de vergadering bericht, dat drie zeer 
geachte ingezetenen der gemeente bij hem ge
weest waren cn, hem medegedeeld hadden, dat 
zij ton gevolge van ongunstige berichten omtrent 
dc uitvoering van het plan voor dc doorgraving 
van den hoek van Holland, die werken waren 
gaan bezichtigen en bevonden hadden, dat een be
langrijk gedeelte van de gracht, die gemaakt is, 
vooraan bij dc zee, door deze is dichtgestroomd 
tot eene hoogte van ongeveer 275 el en over 
eene vrij aanmerkelijke lengte. Die berichtgevers 
waren zóó doordrongen van de overtuiging, dat 
het gebeurde ccn zeer nadecligen invloed op de 
verwezenlijking der plannen tot verbetering van 
Rotterdams gemeenschap met de zee kon hebben 
dat zij het denkbeeld uitspraken van uitstel dei-
beraadslagingen over de plannen voor Feijenoord. 
Onverwijld is door burg. en' weth een brief aan 
don minister van binnenl. zaken over het ge
beurde geschreven, onder bijvoeging, dat de 
zaak van zoo groot gewicht scheen, dat burg. en 
weth. zoo vrij waren den minister voor te stellen 
te onderzoeken wat er van was. Zoodra de re
sultaten van dien stap en nadere inlichtingen 
van den minister zullen ingekomen zijn , zouden 
burg. en weth. die aan de vergadering mede
lieden. Daarop ziju dc beraadslagingen aange
vangen over de spoorwegverbinding te Rotterdam. 

— Wij vernemen, dat bij den uitgever J. C. 
Schlomann, te Amsterdam, eene vertaling van Ste
venson's gunstig bekend werk over Zeehavens 
ter perse ligt. Hot handschrift moet reeds sinds 
maanden gereed zijn , maai' de uitgever behar
tigt de Uollandsche spreuk : langzaam gaat zeker. 
Sinds twee jaren verlieten slechts zeven vellen 
dc drukkerij. Elk vel vereischt gemiddeld drie 
maanden tijds, ofschoon het geheele boekje (12 
vellen) slechts 26 in den tekst gelaschte hout
sneden bevat. Zoo de uitgever niet kan beslui
ten in zijn eigen belang meer spucd te maken, 
brengc hij althans de zeven eerste vellen in den 
handel ter wille van hen, die geen Engolsch 
verstaan. 

Oudcarspel. De oude toren, die door ver
zakking der fundccring 12 palmen overhing, is 
door beleid van den heer H. Huna, architect te 
Amsterdam, weder in rechten stand gebracht, in 
weerwil der veelvuldige bezwaren, waaronder 
ook behooren de toeneming der overhelling ge
durende den arbeid tot op 13.4 palmen uit de 
loodlijn. 

BOEKAANKONDIGING. 

Terwijl de Franschc cn Engelsche literatuur 
over spoorwegbouw en spoorwegexploitatie kan 
wijzen op de uitstekende werken van Perdonnet, 
Couche, Lechatelier, Flachat, Petiet, Polonceau , 
Goschler, Clark , Colburn eu anderen , bezitten 
de Duitschcrs geen onkel handboek . dat aan het 
tegenwoordige standpunt van het spoorwegwezen 
beantwoordt. En toch staan dc Duitschcrs in 
spoorwegbouw bij geene enkele natie ten achter. 
Zij hebben een net van ongeveer 3300 Duitsche 
mijlen. In de constructie van den bovenbouw 
der haan , van de spoorwegwagens, van de locomo

tieven zijn zij in vele opzichten verder dan hunne 
naburen. Het was dus zeer wenschelijk, dat ook 
de bij ben in alle specialiteiten van het omvang, 
rijke vak opgedane ondervinding cn de in onder
scheidene tijdschriften verspreide onschatbare me
dedeelingen verzameld, systematisch gerangschikt 
en grondig bewerkt werden, zoodat de spoor
weg-technici van zulk een werk bij hunne stu-
diën partij trekken en andere belangstellenden 
het omtrent verschillende onderwerpen konden 
raadplegen. 

Het zal daarom menigeen in Nederland genoe
gen doen te vernemen, dat de verdienstelijke 
Heusinger von Waldegg, hoofdredacteur van het 
bekende Orgun für die Fortschritte des Eisen-
bahnwesens, eerlang bij Engelmaan , te Leipzig, 
oen Handbuch für specielle Eisenbahn-technik 
zal doen verschijnen. Hij heeft te recht begrepen, 
dat de krachten van een' enkele niet toereikende 
zijn om de omvangrijke stof te schiften en be
hoorlijk te verwerken, en zich daarom tal van 
theoretisch en prnctisch gevormde spoorweg-technici 
als medearbeiders toegevoegd : M. M. von We
ber, Sonne, Gustav Meyer, Rud. Paulus, E. 
Winkler, R. Baumeister, Von Kaven, Streckert, 
Rasch, Flattich, Sternberg, Wöhler, Hladik, 
Reifert, Schneemnnn, Klövekorn , Klinge, Sam-
mann, Leonhnrdi, Grove, GeorgMeyer, Basson, 
Prüssmann , Kirchweger, Ludwig Becker, Strick, 
Buete, Stummer, Pagenstecher, Ed. Schmitt, 
Grotcfond , Overbeck, Grosse , Jos. Stummer, 
Kick, Buresch. (•) Het werk zal hoofdzakelijk 
eene practische richting volgen ; het theoretische 
zal beperkt blijven tot het noodzakelijkste. Aan 
het slot van elk hoofdstuk zal de daartoe betrek
kelijke literatuur alphabetisch worden aangehaald. 
De maat zal in den regel zijn de metrieke, bij 
uitzondering de Rijnlandsche. Zoo mogelijk, zul
len ook de kosten van de constructies worden 
bekend gesteld. Het werk zal bevatten vier 
banden, elk van 30 tot 35 vellen in lexikon-
octavo. Elke band zal bevatten 40 tot 45 ge-
lithographiëcrde platen in 8" cn 4" (22 x 14 
centimeters of 32 x 14 centimeters) en 80 tot 
100 houtsneden, en in halve banden, elk van 
3 thalers, verschijnen. De eerste halve band 
zal vóór I Januari 1869, de drie volgende vóór 
I Januari 1870, dc vier laatste vóór 1 Januari 
1871 het licht zien. Men kan, dos verkiezende, 
de /'43 in negen termijnen betalen. Het eerste 
deel zal bevatten : Spoorwegbouw (met uitzon
dering van aardewerken, bruggen en tunnels, dio 
later een afzonderlijk werk zullen vormen); het 
tweede den Bouw der wagens, het derde den 
Locomotiefbouw, het vierde de Techniek der 
exploitatie. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DEK 
BOUWKUNST. 

AFDËELINO AMSTERDAM. 

Jongstleden vrijdag 4 December, werden in de 
gewone bijeenkomst door de Heeren A. N. Godefroij 
en C. C. Verweyde kunstbeschouwingen gegeven, 
bestaande uit een bouwkundig plaatwerk van 
Joban Vredeman Vriese, in 1577 te Antwerpen 
uitgegeven, en Historischer Architectur van Johaun 
Bernhnrd Fischers von Erlachen, te Leipzig in 
1725 verschenen, die door de leden met de 
meeste belangstelling werden bezichtigd. 

Na afloop hiervan gaf de Heer Gosschalk nog 
ter bezichtiging eene opmeting van de kelders 
van het voormalig Leprozenhuis te Amsterdam, 
bestemd voor het Oudheidkundig Genootschap, 
en lichtte die met eenige korte woorden toe. 

Nadat gemelde heeren door den voorzitter wa
ren dank gezegd, werd de vergadering gesloten. 

Varia. 

Omvallen van een spoortrein door storm. 
De hoofdingenieur Nordlinger deelt in de Ann. 
d. ponts et ch. mede, dat op 5 December 1867 
op de Fransche zuidcrlijn tusschen de stations 
Leucate en Fitou een van Perpignan naar Nar-
bonnc rijdende personentrein, ten gevolge van een 
storm omviel. Hij bestond uit eene locomotief 
en zeven wagens, liep met eene snelheid van 30 
tot 35 kilometers per uur op een hellend vlak, 
terwijl de storm nagenoeg rechthoekig op de baan 
woei. De machinist, die toevallig omkeek, zag 

(*) Het ware tc wcusckcu, dat dit verstandig denkbeeld 
vau Hcuaiuger von Waldegg werd nagevolgd bij eene nieuwe 
"itgoaf van Storm Buysiag'. Waterbouwkunde. 

de wagens omstorten, waarbij zij in eenen drie 
meters dieper liggenden vijver vielen. 

Alleen de zware bagage-wagen aan het eind 
van den trein bleef naast bet spoor staan, zon
der om te vallen; ook de tonder zou bijna mee
gesleept zijn, als niet de koppeling gebroken was. 

Uit onderstaande tabel ziet men de gewichten 
van de wagens cn hunne statische verhoudingen: 

Soort 

van de 

wagens. 

Gemengde 
personenwa
gen. 

Bagage-wa
gen. 

Gemengde 
person enw. 

Dito. 

Persononw. 
3» kl . 

Dito. 

Bagage-wa
gen aan 't 
eind, slechts 
gedérail
leerd. 

kllogr. 

6280 

5874 

6767 

6767 

6770 

6770 

6594 

0.75 

kilo
gram-

ia 
2 i 

vierk. 
meter. 

4710 17,50 

4406 

5075 

5075 

5078 

5078 

— 5216 

K 3 

VS 

ff 
kilogr. 

14,40 

17,50 

17,50 

16,50 

16,50 

2,05 

2,05 

2,05 

2,05 

2,00 

2,00 

12,20 1,68 254 

131 

149 

141 

141 

154 

15-i 

Hieruit blijkt, dut de druk vun den wind meer 
dan 154 K G. per M- moet hebben bedragen , 
daar dc beide wagens N". 5 en N°. 6 omgewor
pen werden, dat hij echter niet 251 K G. be
droeg, daar de wagen \'°. 7 slechts buiten het 
spoor geraakte, wat het gevolg van de koppeling 
moest zijn. Dit bewijst, dat de gewoonlijk bij 
de berekening van de viaducten als grondslag 
aangenomene kracht van den wind (170 K.G. per 
M J , het oppervlak van den spoortrein hieronder 
begrepen) in het geheel niet overdreven is, maar 
ook toereikende mag worden geacht, daar do 
berekeningen omtrent den druk , waarbij ledige 
wagens van verscheidene banen moesten omstor
ten, tot een' druk van 170 K.G. leiden. Derge
lijke ongelukken zijn echter slechts bekend uit 
de ongevallen van Nnrbonne en Kuist. 

Smalle ijzeren spoorwegwagens. In dit 
blad werd meer dan eens gewezen op bet wen-
schelijke van smalle spoorbanen voor Indië. Ook 
in Nederland zoude een smal spoor in aanmer
king kunnen komen voor zijtakken en tramways. 
Ook werd hier reeds gewezen op het navolgens
waardige van Duitsche en Fransche ijzeren spoor
wegwagens. Het roods verschenen Januari-nom-
mer van het Organ für die Fortschritte des 
Eisenbuhnwcsens 1869, bevat de beschrijving cn 
teekening van ijzeren goederenwagens op een' 
spoorweg in Boven-Silezië, waarvan de staven 
slechts twee en oen halven voet van elkander 
verwijderd zijn en die door paurden bediend wordt. 
De wagens hebben een inhoud of laadruimte van 
15 tonnen = 108 teerling'oet. Hun gewicht, by 
een draagvermogen van 100 centner (1 centner — 
50 K.G.), bedraagt 29 centner, aldus verdeeld: 
De wagen met ve

ren en bussen 1750 pond (1 pond = J K.G.) 
De remtoestel 175 
De beide assen met 

raderen 075 

2900 Duitsche ponden. 
Het onderhoud kost minder dan dat van de 

houten wagens en ook het eigen gewicht is 1 
centner minder. 

Steile Spoorweghellingen. Meer eu meer 
beginnen de spoorweg-ingenieurs de steile hollin
gen te trotseeren. Vóór anderhalf jaar zijn in 
dit weekblad eenige voorbeelden daarvan aange
voerd. Het volgende moge dienen tot aanvulling. 
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In 1864 ondernam eeue Engelsche maatschap
pij den spoorweg in Mexico van Vera Cruz naar 
Paso del Macho door te trekken tot de hoofdstad, 
die op 8800 voeten boven de zee ligt. De voet 
van het gebergte verheft er zich slechts 1500 
voeten boven, zoodat eene hoogte van 6500 voe
ten over eene lengte van 55 Eng. mijlen moet 
worden bestegen, wat gemiddeld eene helling van 
1 op 42'/j zou geven. Do steilste helling is 1 
op 25 over 23 Eng. mijlen lengte. Dit hellend 
vlak is steiler en tevens langer dan eenig vak, 
tot boden door locomotieven bereden. Tot dus
verre waren de steilste klimmingen de volgende : 

l e . Hellend vlak van Channrcillo (Uzerbaan van 
Copiapo in Chili): lengte 13 mijlen, rijzing 196 
voet per mijl (1 op 26y 5); hoogte boven de zee. 

2'. Hellend vlak van Taboa (Valparaiso en San
tiago in Chili): lengte 12 mijlen, rijzing 120 
voeten op de mijl (1 op 44); hoogte boven de 
zee 2640 voet. 

3*. Hellend vlak van Giovi (Turijn-Genun): f 
lengte 6 mijlen, rijzing 147 voeten op de mijl 
(1 op 35%„). 

•I'. Semmering-buan: lengte van de steilste 
klimming 13'/, mijl, 113 voeten per mijl (1 op 
«Vlo) 

5P. Allegliany-gebergte (Baltimore en Ohio): 
lengte ii mijlen, rijzing 117 voeten per mijl 
(1 op 45 7/ i 0); hoogte boven de zee 2626 voeten. 

ö \ De Brennerbaan: lengte van de steilste hel
ling 23 Eng. mijlen, 1 op 40; hoogte boven .1 e 
zee 4325 voeten. 

Spoorstaven van gietstaal. De in 1864 
bij wijze van proef op de drukste gedeelten der 
baan Oberhausen gelegde spoorstaven van giet
staal, gepuddeld staal en andere zijn in 1868 
aan een nader onderzoek onderworpen. Over het 
algemeen bevonden zij zich in goeden toestand , 
wat hare ligging, richting, uitwendigen vorm 
en verbindingen betrof. Van de 770 stuks wa
ren slechts 2 verwisseld geworden. Die van 
gietstaal cn gecementeerd staal hielden zich het 
best. (") De slijting bedroeg : 

1". in de drukst met geremde treinen bereden 
vakken >/, tot 1 Pr. lijn (1 Pr. lijn = 0* 0022). 
dus % 0 van de hoogte der staaf of ' / 6 van 
de toe te laten inuxiin urn-slijt ing; 

2°. in de minder bereden vakken l/a tot hoog
stens 2 / 3 Pruisische lijn, dus eene jaar-
lijksche slijting: 

ad i van bijna 0,286 Pr. lijn. 
_ 2 — — 0,161 — — 

Deze uitkomsten en de gedane proeven om
trent het weerstandsvermogen hebben de directie 
van de baan Keulen—Minden doen besluiten zich 
vijf millioen kilogrammen aan spoorstaven van 
Bessemer-gietstaal aan te schaffen. 

Correspondentie. 
Het stuk over voertuigen en straatlocomotieveii 

is ontvangen en zal in eun volgend noramer 
worden opgenomen. 

Aankondigingen. 
Manuring, 14 Dec. 

Maastricht, ten tO ure, op liet bureau der geuie: Het 
iurigtcu vau het groot artillerie-tuighuis te Maastricht tot 
huisvestiug vau troepen. 

's Itoscli , teu l o 1 / , ure, auu het provinciaal bestuur: 
herbcstediug vau het onderhouden der iuuudatie&luizeu iu 
deu linker Maasdijk boveu Woudricheiu eu in deu Alteuu-
scheu zeedijk aan de Bakkerskil, iu de provincie Noord-
lira baut. 

Dordrecht, ten 12 ure, ten raadhuize; het uiukcu 
van een Schietbaan, op het Rietgors, geuaamd de Staart, 
liggende tusschen dc Merwedc cn het Biesbosch, in twee 
verschillende perceeleu. 

Dinudag, 15 Dec. 
Utrecht , teu 11 ure, iu het gebouw vour kunsten cu 

weteuschappcu: lo, liet itiukcn van ecu Fort op de Houtcu-
sche vlakte, bij Ityuauwcn; eu 2o. het makeu vau eeu 
Kul uit, ecue Keelsluitiug cu bijbebooreude werkcu, bij het 
Fort op de Houteusclie vlakte, bij Vechten. 

Utrecht, teu 2 ure, iu het locaal der hoogeschool \ 
het doeu vau eeuige veruicuwiugeu en verauderiugcu aau 
het voormalig Politicgebouw , thans iu gebruik bg de Hooge
school te Utrecht, alsmede auu het gebouw op de Hoogt tot 
genoemde Hoogeschool bchooreude, met het onderhoud de
zer gebouwen tot 31 December 1869. 

Woensdag, 16 Her. 
Kaarden , teu 11 ure, iu het gemeentehuis: het ver* 

betcreu vau de aardewerkeu vau dc Vestiug Naarden en 
vau de werken uun de Karucmcikslout aldaar. 

Donderdag, 13 Dcc. 
Helder , ten 11 ure, iu de Directickeet biuueu het furt 

(*) Het Vertin Deutscher EiaenbahneertoaUungen sprak 
iu Sept. j l . bij zyue vierde bijeenkomst, te Muncheu, als 
zijne inecniug uit, dat er uog gecue keuze kan gedaan wor
deu. De Bessemer-sUven breken uog te dikwijls. Vtrt. 

Erfprins i lo. het bouwen van een Wachthuis in het fort 
Dirks Admiraal te Helder; 2o. het maken van Traversen eu 
Afsluitingen op de Batterij aan 't Wierhoofd te Helder. 

's Hage, teu 12 ure, aau het ministerie van binaeul. 
zakeu : tiet opruimen der Telcgraaflyn van Goes naar Ver-
sckeodam, met het makeu van ecu Telegraaflijn van Goes 
langs den Staatsspoorweg tot het Zuid-Bevelandsche Kanaal, 
«•ii vau daar naar Hunswecrt, iu ecu perceel. 

Vrijdag, 1* Dec. 
Middelburg, ten 10 ure, aan het provinciaal bestuur: 

de aanleg van ecu telegraaflijn met eeu draad vau Oostburg 
naar Sluis. 

*M Bosch, teu lO'/j ure, aan het provinciaal bestuur 
liet verbeteren iu 18611—1871 en van l Januari 1869 toten 
met 31 December 1871 onderhouden van de Gebouwen en 
liet Meubilair der Rijks- Hoogere Burgerschool te Helmond. 

Arnhem, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het on
derhouden van eeuige Ry'kssluizen, Bruggen, Duikers, Peil
schalen eu andere voorwerpen, behoorende tot de werken 
vau deu Boveu- cu Ncder-Rhyn en IJssel, in de provincie 
Gelderland, van den lstcn Januari 1869 tot en met den 
Sisten December 1871, in twee perceeleu. 

Arnhem, ten 12 ure, aau het prov.bestuur: het onder
houd van het Apeldoornsche kanaal iu ls69. 

Leeuwarden, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het 
driejarig ouderhoud vau eenige gedeelten der Rijkstelegraaf
lij ucn in dc provincie Friesland, ingaande den lsten Januari 
1869 en eindigende den Sisten December 1871, in vijf 
perceelen. 

Zwolle, ten 12 ure, aau het provinciaal bestuur; 
het in 186Ü ouderhoudeu vau 's Rijks Zecwerken eu het 
uitvoeren van onderscheidene werkou op het eiland Schok
land , provincie Overijssel. 

Zaterdag, 10 Dec. 
Amersfoort , ten 11 ure, iu het gebouw der Arrondia-

seineiits-rcgtbauk: het bouwen van twee stallen aldaar. 
Maandag, 21 Dec. 

Bergen-ou-Zoom, ten 12 ure, in het Nederlandsen 
koffijhuis: het slechten vau het ravelijn Stoelemat met eeu 
deel van den daarbij gelegen terugspringenden hoofdwal eu 
van de Bastions Bekaf I en II te Bergen-op-Zoom. 

Dinsdag, 22 Dec. 
Middelburg, t?u 11 ure, in het logement van P. Bul-

terijs : Ue bedykiugswerken der Sehorrrn, geleden in het 
Axclsche gat, ten noordoosteu vau den Seydhtzpoldereu tea 
noorden eu noordwesten van de polders Oud- en Nicuwva-
gelschor , gemeente Neuzen; bestaande in : het leggen vau 
een zeedijk ter lengte van 2030 cl , het graven van eene 
Schcidingsloot, het inaken van Op- en Afrillcn tegen de 
oude zeedijken en het bouwen van eeu steenen duiker iu 
deu zinlijk van den Nieuwvogclschornolder. 

Venlo, ten 12 ure, in het koffijhuis van F. Bloemen, 
iu den Gouden Leeuw: lo. het slechten aan dc Roermondsche 
poort van de werken 36, 37, 38, 39 en 41 eu van Werk 
35 eu Bastion 8 gedeeltelijk met een deel van het voorgele
gen Glacis; 2o. het slechten van Bastion 1 of Lichtenberg, 
een deel van den Hoofdwal of de Courtiue 1—2, de Wer
ken 13 cu 14 eu een deel van het Werk 12 van de Vesting
werken nabjj <le Maaspoort, en 3o. het ouderhoud , gedu-
reudc 1669, van de, aau het Bestuur der Domeinen, over
gegane wegen, beken, straten, euz. der opgeheven vestiug. 

Utrecht, door de Directie der Ned. Rhynspoorweg-Maat
schappij: het leveren van 5300 ton Rails, 210 ton Lasch-
piatcn, 65 ton Bouteu en 100 ton Spoorhakcn. 

Donderdag, 24 Dcc. 
' H llage, ten 12 ure, aan het ministerie van biuneul. 

zaken: het makeu eu stellen van den Metalen Bovenbouw 
voor dc brug over het Hollandsch Diep. 

Dingsdag, 2B Dec. 
Maastricht , ten 12 ure, in de kleine Redoute Zaal iu 

het Comedie-gcbouw: lo. het slechten van de werken Bran
denburg met zijne couvre-face , Beutinck cn Overyssel; 2o. 
het slechten van de werken Engeland, Friesland, Willem 
cn Wileke, allen in de vestingwerken te Maastricht. 

Donderdag, 7 Jan. 
'N llage, teu 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zaken: het maken van een Strekdam langs den Regter oever 
der Oude Maas boven de Spoorwegbrug bij Dordrecht. 

Dordrecht, ten 1 ure, ten raadhuize der gemeente: lo. 
de leverautie van de ten bcheeve der gemeente, voor het 
jaar 1869 benoodigde bouwmaterialen, enz,, waaronder 
400,000 t\ 500,000 getrokken straatklinkers, waalvorm. 2o. 
het onderhouden der verschillende pompen, binnen deze 
gemeente. 

Vrijdag , § Jan. 
Zwolle, teu 12 ure, aan bet provinciaal bestuur: het 

uitvoeren vau vernieuwingen cn herstellingen enz. aan de 
kunstwei-ken, gebouwen enz. der Dedemsvaart en hare 
zijtakken gedureude lat jaar 1869. 

Zwolle, ten 12 ure, uau het prov. bestuur : bet ou
derhoudeu van de uarde- eu verdiepingswerken van de De
demsvaart eu hare zytakken over 1869. 

Afloop van aanbestedingen. 

Middelburg, 4 Dec: lo. het ouderhoud vau het ge
bouw in gebruik bij het provinciaal geregtshof in Zeeland, 

Ïedurende 1869 en 1870; aangenomen door den heer G. 
eras, alhier, voor ƒ790 iu de twee jaren; — 2o. het on

derhoud , als boven, van liet gebouw iu gebruik by de ar-
roudisseinents-rcgtbank te Zicrikzee; aangenomen door den 
heer J. Lntnmcrs, te Zierikzee, voor /" 1400, mede in de 
twee jaren. 

Arnhem , 4 Dcc. i het leggen , ziukcu eu bestortcn cener 
Blccslaag cu het opmaken vun bet Fakwerk langs den voet 
vun deu Erleeomsclieu Schaardijk, aan deu linker Waal-
oever iu de provincie Gclderlaud. Miuste inschrijver de 
heer P. Hendriks te Pannerdcu voor ƒ7777. . 

Arnhem , 4 Dcc.: het driejarig onderhoud vnn de Dreu-
melsche Straat, de Vorcnsche cu Hecrcnwnarde'nsche Dam
men , behooreudc tot dc onderhoudswerken van de rivier de 
Waal in Gelderland. Minste inschrijver dc heer J. Baars 
te Drcumel, voor f 425. 

Arnhem, 4 Dcc: hel aanlegger vun ucht cu het ver
lengen vau vijf Dwnrskribbcn aan den regter en linker 
Maasoever, onder de gemeenten Alphen en Ooyeu, behoo
rende tot ili' werken tot verbetering vnn de Maas, Minste 
inschrijver de lieer 1'. Paunekoek tc Hcrwyueu voor-ƒ.7225. 

's llertogcnbosch, 4 Dcc.: het maken eu herstellen. t 

van krib- en ryswerkeu, tot verbetering van het vaarwater 
OJI de rivier dc Maas aau het Welscind ouder de gemeente 
Well cn Nederhemcrt; aaugcuoiucu door deu heer A, van 
Dijk te Aalburg , voor ƒ 14,200. 



Zwolle f 4 Dec.: het onderhouden van de groote rijks
wegen in Orerijt.se., ingaande 1 Januari 1869 en eindigende 
81 December 1872, in negen perceelen. De perceelen 1 
tot 6 en het 8ste perceel zijn gegund ann den heer J. Amtz, 
to MüHngen , voor ƒ 153,104; Tiet 7de perceel aan deu heer 
W. Schuilni , to Denekamp, voor ƒ4100; het 6de perceel 
aan den heer J. Zwolsman, tc Kuinrc, voor ƒ 111,680. 

Utrecht, 5 Dcc.: het onderhoud der rijksrivicrwerken 
langs den regtcrocver vnu den Nedcrrijn en l.i'k in deze 
provincie, gedurende 1869, 1870 en 1871; aannemers de 
neeren van Maurik en Meijer; te Tiel voor ƒ16,760. Het 
onderhoud van een gedeelte van den Hollandschen Usscl 
en de daartoe behoorende rijks-waterstaatswerkeu gedurende 
1869; aanuemer de heer G. Luijendijk tc Goudn voor ƒ8575. 
Eenige werkzaamheden aan cn liet onderhoud van de Kijks-
hulpschutsluis tc Vreeswijk, gedurende 1869, 1870 en 1871; 
aannemer de heer J. Harendrecht, tc Vreeswijk , voor ƒ 4124. 

'• Ilage, 7 Dcc.: dc uitvoering van eenige werken tot 
voortzetting der verbetering van het vaarwater der Oude 
Maas tusscnen Dordrecht cu l'uttcrshoek, onder de gemeenten 
Dubbeldam en Groote liudt. Daarvoor waren zestien Inl
iet tc» ingekomen. De minste inichrijver wal de heer A. 
den Adel, te Dalem, voor f 20,477. 

Waalwijk, 1 Dec.: herhestcdiug tot den aanbouw van 
een telegraafkantoor; botcrhal eu aanhoorigheden. Aanne
mer de heer C. Hombergen te Oisterwijk, voor f7260. 

Advertentiën. 

AANBESTEDING 
D E BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 

DORDRECHT, brengen bij deze ter kennisse vnn 
de belanghebbenden, dat op Maandag den 21 
December aanstaande, des namiddags ten een 
ure, ten Raadhuize der gemeente, zal plaats 
hebben de Aanbesteding van: 

1°. De L E V E R A N T I E van de ten be
hoeve v a n de gemeente, voor het 
jaar 1869 benoodigde B O U W M A T E -
R I A L E N , enz., waaronder 400,000 
a 500,000 getrokken S T R A A T K I L N -
K E R S , Waalvorm. 

2°. He t O N D E R H O U D E N der verschi l 
lende P O M P E N , binnen deze ge
meente. 

De voorwaarden van aanbesteding zullen van 
Maandag den 7 December, op de Secretarie en 
het bureau der Gemeentewerken , ter inzage van 
de gegadigden liggen; terwijl aan laatstgenoemd 
bureau de noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

De bestekken zullen ter Secretarie der gemeente, 
tegen betaling van 50 Cents, verkrijgbaar zijn. 

Dordrecht, 24 November 1868. 
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 

De Secretaris, De Burgemeester, 
P. VAN DEN BRANDELER. DE RAADT. 

Bestuur der Registratie en Domeinen. 
ONTMANTELING 

VESTING MAASTRICHT. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
Op Dingsdag den 29 December 1868 des mid

dags ten 12 ure, in de kleine Redoute zaal in 
het Comedie gebouw te Maastricht, zal bij en
kele inschrijving en onder voorbehoud van hoo
gere goedkeuring worden 

Aanbesteed: 
1°. het slechten van de werken B R A N 

D E N B U R G met zijne C O U V R E - P A -
C E , B E N T I N C K en O V E R I J S S E L . 

2°. het slechten van de werken E N 
G E L A N D , V R I E S L A N D , W I L L E M 
en W I L C K E , allen i n de vesting
werken te Maastricht. 

Voor elk werk moet afzonderlijk worden inge
schreven , terwijl de billetten den vorigen dag 
vóór 12 ure moeten worden ingeleverd op de 
wijze, als in het bestek nader is vermeld. 

De bestekken met teekening zullen ter inzage 
/ ^ l i g g e n ten burele van den ondergeteekende en 

/ l i " aan de kantoren van de Ontvangers der Rcgis-
' . . . jvVtratie (en Domeinen te Venlo, Roermond en 

• ' 'Maastricht, aan welk laatstgemeld kantoor het 
\r , bestek..en teekening van ieder werk afzonderlijk 
\/,'''•> tegen• betaling van ƒ 1. verkrijgbaar is. 

x y y ^ O e aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
^^J j jgensdag 23 December 1868, des voormiddags 

>^'\4in^Q ure te beginnen bij het werk Branden-

-Maastricht 9 December 1868. 
• ' .A'l'.. He Directeur de Registratie en 
y4v 3 J , Domeinen in Limburg. 
% U Éafj' GRATAMA. 

BESTUUR DER REGISTRATIE E N DOMEINEN. 

O N T M A N T E L I N G 
DER 

V E S T I N G V E N L O . 

OPENBARE AANBESTEDING. 
Op Dingsdag, den 22 December 1868, des mid

dags ten 12 ure , ten Koffijhuize van F. BLOEMEN, 
in den Gouden Leeuw, te Venlo, zal bij enkele 
inschrijving en onder voorbehoud van hoogere 
goedkeuring worden 

A A N B E S T E E D : 
lo. het slechten aan de Roermondsche 

poort van de werken 36, 37, 38, 39 
en 41 en van Werk 35 en Bastion 8 
gedeeltelijk met een deel van het voor
gelegen Glac i s ; 

2o. het slechten van Bastion 1 of L i c h 
tenberg, een deel van den Hoofdwal 
of de Courtine 1—2, de Werken 13 en 
14 en een deel van het Werk 12 van 
de Vestingwerken nabij de Maaspoor t , 
en 

3o. het Onderhoud, gedurende 1869, van 
de, aan het Bestuur der Domeinen, 
overgegane wegen, beken, s traten, 
enz. der opgeheven vesting. 

Voor elk werk moet afzonderlijk worden inge
schreven , terwijl de biljetten den vorigen dag 
vóór 12 uur moeten worden ingeleverd op de 
wijze als in het bestek nader is vermeld. 

De bestekken met teekeningen zullen ter inzage 
liggen ten burele vnn den ondergeteekende en 
aan de kantoren van de Ontvangers der Re
gistratie en Domeinen te Maastricht, Roermond 
en Venlo, aan welk laatstgemeld kantoor het 
bestek en teekening van de beide eerste werken 
tegen betaling van óén gulden en het bestek 
van het onderhoud tegen 30 cents verkrijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Dingsdag den 15 December 1868, des voor
middags ten 10 ure, te beginnen aan de Roer
mondsche poort. 

Maastricht, den 2 December 1868. 
De Directeur der Registratie en 

Domeinen in Limburg, 
GRATAMA. 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Matliemathische en I'hysisclie 

INSTRUMENTEN. 
A R N H E M , RIDDERSTRAAT, B 125. 

Ondergeteekende beveelt den Heeren Ingenieurs, 
Architecten, Landmeters, Aannemers, enz. enz. 
zijne met Zilver bekroonde Waterpas-instru-
menten aan. Waterpas-Meetkruizen en 
Bakens (nieuwe constructie), Hoekmeet-In-
strumenten, voorts Metal l ieke Meetsnoeren, 
Meetkettingen, Teekengereedschap, enz. enz. 

B. HOLSBOER. 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren D1JCKERHOFF & ZONEN te 
Biebrich; H O U T E N P A R Q U E T - V L O E R E N 
van de Heeren JOS. STEINBACII & Co. te Ehrcn-
feld bij Keulen; S T E E N E N dito dito van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Metllach aan de 
Saar; V U U R V A S T E S T E E N E N , G I P S , 
G E B A K K E N B U I Z E N , S C H O O R S T E E N -
P O T T E N ; O R N A M E N T E N van T E R R A 
C O T T A en Z I N K , alles uit de beste Fabrie
ken is steeds te bekomen bij den Agent 

JAI VAÏÏ DEE POT, 
te Rotterdam. 

Wed. J W. WOLFF & Z O N E N , 
Rotterdam, Oppert wijk 6, N°. 4, 

het 4de huis van af de Groote Kerk, 

O l t X H I K X T E X vnn GIPS en I'OIIT-
I. A.Y Ik CE.IIKAT voor PLAFONDS, GEVELS, 
LIJSTEN, enz. 

R I N G - O V E N 
VAN 

FRIEDR. HOPÏMAM. • 
KONINKLIJK GEOCTROIJEERD. 

Derde jaargang. JT°. 51. 

Viriebijnl nrtnM idrrm Zittrug bij 
D. A. THIEME te Arnhem. 

Priji per 3 manuien Irene» p. p. ƒ 1.65. 

19 December 1868. 

Iu ibuietrl lick nor «• jurgug. 
ilnrlnli» tellet / -.10 pir genen tegel 

u / - .15 Toor jegel el eee I'. 

Bekroond met den Grooten Prijs. 
Wcrelillciilooiislelling tc Parijs 1867. 

Uitsluitende Agenten en Constructeurs 

PIETEBEN & Cüe. 
Vlamingstraat , 's Gravenhage. 

BECKER &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE, DEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE WERKEN. — Voorts 
de gunstig bekende B e o 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. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PARIJS 186/. 
ZILVEREN MEDAILLE ARNHEM 1868. 

Zinken Dakbedekkingen , Dakramen , 
Dakroeven, Gestampte, gegotene, getrok-
kene en gedrevene Bouwkundige Voorwer
pen, als: Raamroeden, Go ten , Gevel
ornementen, Kapiteelen, Balustraden, Ba-
lusters, Lijst versieringen, Spitsen, Consoles, 
Vazen , Letters enz. Baden in soorten. Ge
golfd Z ink voor Verandah's steeds in voor-
rand in verschillende nummers. 

n O D E N H U l S A C O M F . 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Grafteekencn, enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-prcparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 x 2 tot 48 x 6 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1867, enz. 

Mosaik-parquettent gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
Bonner-Hiltte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & O». 
Adres: F O L K E R S ft C". Rapenburg. Amsterdam. 

T E KOOP 
aan de GASFABRIEK te Goriiichem, 

RETORTMONDSTUKKEN, KLIMPIJPEN, 
WATERBUIS, ZÜIVERKISTEN, REGU
L A T E U R enz., afkomstig van de Fabriek en 
ten gevolge van vergrooting vervallen. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTED, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en 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 z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0E8BÜRGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHB, J. II. LELIMAN, h". LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EÏSINGA, H. P. VOGEL. 

CBij deze courant behoort een bijvoegsel.) 

VOERTUIGEN EN STRAAT-LOCOMOTIEVEN. 

Het denkbeeld. om het vervoer der goederen 
op straatwegen door behulp vnn stoomwerktui
gen in plaats van door trekdieren te verrichten, 
is even oud als het stoomwerktuig zelf. Savery, 
die het eerst een stoomwerktuig tot het verrig-
ten van arbeid (opheffen van water, 1698) heeft 
weten te bezigen, was reeds het gevoelen toe
gedaan dat door de stoomkracht ook voertuigen 
zouden kunnen worden voortbewogen. De be
roemde professor Robison, te Edinburgh, de ge
trouwe vriend van .1. Watt, trachtte, nog student 
zijnde, (1759) de destijds alom in gebruik geko
men stoommachine van Newcomen voor dit doel 
dienstbaar te maken, en was zoozeer van het 
welslagen zijner pogingen overtuigd , dat hij in 
de voortbeweging van lasten de nuttigste toepas
sing der stoomkracht zag. Tien jaren later, ge
lijktijdig met het verleenen van het eerste octrooi 
aan Watt, voor zijne stoommachine met conden
satie, werd door Cugnot in Frankrijk een model 
gemaakt van ccn stoomwagen met twee enkel
voudig werkende cilinders, volgens het stelsel 
van Newcomen , en daarmede het bewijs geleverd, 
dat werktuigen van dien aard inderdaad tot het 
goederenvervoer op gewone wegen kunnen dienen. 

Al deze bemoeiingen hebben echter geen 
practisch resultaat gehad; de projecten bleven 
op het papier of werden , zooals onder anderen 
dat van Cagnot en den Schotschen geestelijke Sy
mington (1780) slechts in een model aan de ver
getelheid ontrukt. Als de eigenlijke uitvinder 
van een stoomwagen kan Frevithick, opzichter in 
de tinmijnen van Cornwall, en tevens uitvinder 
der stoommachines van hooge drukking (1802) 
aangezien worden. Deze begaafde ingenieur bracht 
een voertuig tot stand, dat uiterlijk veel op de 
gewone Engelsche landkoctsen geleek , maar door 
eene dubbel werkende stoommachine van hooge 
drukking in beweging werd gebracht, doordien 
de zuigerstang van den horizontalen, op de ach
terwielen liggenden, cilinder , evenals bij de he-
dendaagsche locomotieven, op eene kruk aan de 
as der drijfwielen werkte, en daaraan eene om
draaiende beweging mededeelde. Het tegenwoor
dige geslacht zal wellicht in deze uitvinding niets 
kunnen vinden dat verwondering baart, maar 
voor omtrent zeventig jaren was dat geheel an
ders, zooals men in „het leven van G. Stephenson" 
door Smiles kan lezen , alwaar ook vermeld wordt, 
dat bij het rijden met dezen wagen door een tolhek 
de tolgaarder do reizigers toeriep: „rij maar toe, 
mijnheer de duivel, je behoeft hier niets te betalen." 

Niettegenstaande den aanvankelijk vrij gunsti-
gen uitslag, overtuigde zich toch Trevlthick weldra, 
dat de trekkracht van zijne machine op de ge
wone straatwegen te gering was, om te mogen 
hopen, daardoor eene geheele omwenteling in 
het goederenvervoer te kunnen brengen. De 

reden daarvan zocht hij en te recht in de toen
malige slechte wegen cn het enorme verlies aan 
kracht bij de overwinning der veelvuldige weer
standen. Hij gaf dan ook. wispelturig als hij 
was, zijn plan na eenïgen tijd wcér op en ge
bruikte zijn stoomwagen voortaan alleen nog tot 
het vervoer van steenkolen op de destijds reeds 
bestaande ijzeren spoorwegen in de mijnen van 
Wales. In lateral tijd, zelfs toen de locomotie
ven en spoorwegen reeds overal bekend waren . 
hebben verscheidene Engelsche en Fransche inge
nieurs het project der straatlocomoticven opnieuw 
opgevat cn soms op eene zonderlinge wijze ge
tracht dc passieve weerstanden op gewone wegen 
te overwinnen of aanmerkelijk te verminderen. 
Als zoodanige mogen genoemd worden : Hancock, 
Dr. Church, Gurnay, Dietz en Boydell (1846). 
Volgens het project vnn den laatste, zijn de vei
lingen van de drijfwielen van den wagen met 
korte en breede spoorstaven verbonden, die om 
een gewricht kunnen draaien cn zich elk afzon
derlijk voor dc wielen neerleggen en zoo deze 
tot geleiding kunnen dienen ; wanneer de wielen 
de beweegbare rails verlaten hebben, worden de 
laatste wéér opgeligt, medegevoerd en opnieuw 
op den grond neergelegd; wagen cn spoorweg 
maken bij deze inrichting dus een geheel uit. 
Het is gemakkelijk te begrijpen , dat zulk eene 
Inrichting niet doeltreffend kan zijn , voornamelijk 
wegens de onvermijdelijke en veelvuldige bescha
digingen en herstellingen van de zeer samenge
stelde machines. Desniettegenstaande hebben de 
locomotieven van Boydell in den Krimoorlog zeer 
nuttige diensten bewezen en zijn somtijds op een 
terrein gebruikt, dat voor het vervoer met ge
wone karren en wagens ten cencnmnlc ongeschikt 
was bevonden. Herhaalde proefnemingen in te
genwoordigheid van bevoegde en onbevooroor
deelde personen hebben doen zien, dat men deze 
wagens op zaudigen en moerassigen grond, op 
omgeploegd bouwland, over een bodem met diepe 
kuilen ol' dikke steenbrokken kan doen voortloo-
pen ; ook is het genoegzaam bekend, dat men er 
in de steppen van Rusland, de zandwoestij
nen van Indië en Australië, hier en daar partij 
van trekt. 

Wij gaan eene menigte andere, ook veelvuldig 
uitgevoerde uitvindingen op dit gebied met stil
zwijgen voorbij, omdat wij van hare betrekkelijk 
geringe practische waarde overtuigd zijn en ko
men tot de laatste machine van dien aard , die 
eigenlijk de hoofdaanleiding geweest is van 
dit opstel. 

In sommige technische tijdschriften en nieuws
bladen is iu den laatsten tijd bij herhaling van 
eene nieuwe straatlocomotief van Thompson sprake 
geweest, die geschikt zoude zijn om alle, vroeger 
onoverkomelijke bezwaren bij deze toestellen te 
boven te komen, die zou kunnen gebruikt wor
den , en zelfs met een onnoemelijk gering kracht-
verlies, op geplaveide straten, macaduniwegen, 
kei- en grindwegen, wei- en bouwlanden, en wel 

op allen evengoed of ten naastenbij evengoed 
als op een vloer vnn gladde steenen of hout. Dit 
klinkt ten hoogste mysterieus, ja ongeloofelijk. 
Wij hebben dan ook bij het lezen der eerste korte 
berichten over dit geheimzinnig voertuig niet 
kunnen nalaten aan humbug te denken en om 
die reden cr niet verder op gelet. Wij gevoel
den ons daartoe des te meer gedrongen, omdat 
niet slechts politieke dagbladen, maar ook de zoo
genoemde nijvcihcidscouranten tegenwoordig wed
ijveren in het medodeelen van allerhande onbe
kookte projecten en ongerijmdheden. Van liever
lede wordt cr intusschen ten opzichte der uitvin
ding van Thompson meer licht verspreid en naar
mate dit geschiedt, moet men wel tot eene andere 
overtuiging komen; men moet erkennen dat hieri 
hier met volkomen rationeele denkbeelden tc 
doen heeft, namelijk met eene hoogst belangrijke 
verbetering in het vervoer van lasten mot wa
gens cn rijtuigen, eene verbetering, die wellicht 
binnen kort eene nuttige toepassing zal vinden 
niet alleen bij dc straatlocomotieven, maar bij alle 
soorten van dergelijke voertuigen, zeker niet het 
minst bij de rijtuigen van weelde. 

Ziehier waarop de uitvinding van Thompson 
neerkomt: zij bestaat in de toepassing van een 
hoogst eenvoudig hulpmiddel, in het bedekken der 
wielen met een ring van gevulcanisecrde elastieke 
gom of kaoetschoek. Wat de constructie der be
staande voertuigen en straatlocomotieven betreft, 
daarin behoeft geene verandering tc worden ge
bracht; de uitvinding is voor elk stelsel toepas
selijk. Maar ook nuttig ondoelmatig? Wij mee-
ncn dat men daaraan nauwelijks twijfelen kan, 
want daarvoor pleiten dc veelvuldig genomene 
proeven en evenzeer de theorie of de wetten der 
mechanica, toegepast op de vervoermiddelen te 
lande. Met de resultaten van het theoretisch on
derzoek zullen wij ons hier het eerst bezighouden. 

Dc theorie leert op cene eenvoudige, maar daar
om niet minder overtuigende wijze, dat bij.de 
beweging van een lichaam over eene waterpasse 
vlakte geene andere kracht vereischt wordt, dan 
die, welke men tot de overwinning der passieve 
weerstanden noodig heeft. Tot deze weerstanden 
belmoren, zooals iedereen begrijpt, de wrijving, 
langs de horizontale vlakte, der deelen van het 
tc vervoeren lichaam onderling, de weerstand der 
lucht, maar vooral schokken cn stooten, die bij 
deze beweging iu de meeste gevallen niet kunnen 
worden voorkomen. Blijven wij een oogenblik 
bij het verplaatsen van lasten met dc wel bekende 
voertuigen stilstaan, dan hebben wij het krachts-
of liever arbeidsverbruik toe te schrijven aan de 
rollende wrijving der wielen op den grond (of do 
glijdende wrijving der sleden) de glijdende wrij
ving der assen in de bussen der wielen, de 
schokken tegen de oneffenheden der wegen of der 
deelen van den wagen onderling en het verplaat
sten der op den weg liggende stoffen ; de weer
stand der lucht kan slechts bij groote snelheden 
of bij grootere ruimte der voertuigen en lasten 
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in aanmerking komen, zooals bijv. bij spoortrei
nen. De aanzienlijkste arbeidsverliezen ontstaan 
door de oneffenheden van den weg. Elke ver
hooging op de straat, elke vooruitstekende steen, 
waarover het wiel moet rollen, veroorzaakt een 
min of meer hevigen schok en achtcrvolgens een 
opheffen van den last, en bij het neervallen van die 
verhooging, een tweede schok; kuilen of putten 
op den weg hebben nagenoeg dezelfde uitwerking. 
Deze schokken cn opheffingen nemen van de trek
kracht meer weg dan men gewoonlijk denkt, des 
te meer naarmate de snelheid grooter is. Wie 
in groote steden, zooals te Parijs, het vervoer 
van zware wagens heeft waargenomen, zal weten 
dat de geheele straat tot op groote afstanden, 
en de huizen tot in de hoogste verdieping dreu
nen en trillen. Zelfs onze gewone en zeker niet 
zeer zware rijtuigen kunnen in de straten onzer 
steden, vooral in die, alwaar geene leden van het 
stedelijk bestuur wonen, zeer sterk schuddende 
bewegingen der huizen en hoornen teweegbren
gen, hetgeen dc meeste onzer lezers waarschijn
lijk bij eigen ondervinding zullen weten. Dc in 
het rijtuig gezeten personen gevoelen zich gedurig 
opgelicht en neergeploft, zooals wijlen Sancho 
Pansa. Maar dat alles geschiedt niet van zelve, 
daartoe wordt de arbeid der trekdieren of der 
werktuigen verbruikt en tot niets anders. Hoe
veel arbeid bij zoodanige opheffingen der voer
tuigen verloren gaat, zal men eenigszins kunnen 
nagaan, als men in aanmerking neemt, dat een 
voetganger door het overstappen van den eenen 
voet op den anderen op een volkomen effen en 
waterpassen weg niet veel minder dan ' / | 0 van zijn 
eigen gewicht langs dien weg als 't ware moet 
voorttrekken. Nog veel grooter is het arbeids-
verlies als hij loopt, veel aanzienlijker de nutte-
looze krachtsontwikkeling, die door de oneffenhe
den der gewone wegen veroorzaakt wordt. De 
ervaring heeft doen zien , dat om een last van 
1000 pond voort te bewegen, eene trekkracht 
vereischt wordt van omtrent 380 pond bij het 
gebruik van eene houten slede; van 250 pond bij 
rijtuigen op eene keibestrating; van 80 pond op 
een gewonen, nietgeplaveidenstraatweg; van 100 
pond op een goeden grintweg en van 5 tot 7 
pond op een spoorweg. Maar inen behoeft niet 
eens een dynamometer om de aanzienlijke ver
kwisting aan kracht en geld bij het goederen
vervoer aan te toonen, men kan zich door het 
oorverdoovend geraas er gemakkelijk van over
tuigen. Er ontstaat geen geluid zonder trillende 
beweging en deze niet zonder het verbruik aan 
arbeidsvermogen. Zoolang dus de straten nog 
dreunen, de huizen dreigen omver te vallen en 
men op verre afstanden de voertuigen kan hoo-
ren aankomen, zijn de hulpmiddelen voor het ver
voer van lasten weinig met de eischen der we
tenschap in overeenstemming, en men mag het 
er met recht voor houden, dat aanmerkelijke ver
anderingen en verbeteringen te dien opzichte 
mogelijk zijn. 

Maar waarin zullen deze verbeteringen bestaan ? 
zal misschien de een of ander vragen. Het is 
waar, door de verbetering der wegen kan men 
veel doen en heeft men veel gedaan, dat weet 
een ieder; doch wat de inrichting der voertui
gen betreft, deze is, zou men meonen , door de 
invoering der rollende wielen, bij goede uitvoe
ring en het gebruik maken van ijzer-constructie 
zeker tot een hoogen graad van volkomenheid 
gebracht. Wij zeggen echter: vergeet de veeren 
niet. De veóreu, in 't bijzonder de lange , van 
goed staal gemaakte veêren, hebben ten doel het 
opheffen der lasten bij het rijden over een oneffen 
weg te verminderen , omdat zij onder de inwer
king van een hevigen schok doorbuigen en daarna 
weer ontspannen, voor cn aleer het bovenstcl 
van den wagen met den last zijn opgelicht. Maar 
de ve6ren leveren voor den ondcrwagen geen 
voordeel op ; de schokken ontstaan in alle ge
vallen, al zijn ze ook minder hevig, ja soms kun
nen de veêren tot de vermeerdering der trek
kracht bijdragen, namelijk als de bovenwagen 
over de lengte kan schommelen, zooals bijv. de 
rijtuigen met de zoogenoemde C veeren. De voer
tuigen met vcóren behoeven bij goede constructie 
en onder dezelfde omstandigheden nauwelijks meer 
dan de helft van de kracht, die men bij de 
stijf gebouwde voertuigen zonder veêren noodig 
heeft. In Engeland zijn niet alleen de rijtuigen, 
maar ook de meeste boerenwagens van veêren 
voorzien; onze boeren en de wagenmakers op 
't land schijnen in de mechanica nog niet zoo
zeer bedreven te zijn, om liet nut van een elas
tieken wagen in te zien. 

De veêren brengen ons tot de uitvinding van 
Thompson terug. Wanneer de rijtuigwielen van 
ijzeren veilingen zijn voorzien, waarop een ring 
van clasticke gom van niet te geringe dikte (stel 
7 tot 14 N. duim) bevestigd is, dan rust niet 
alleen het bovenstel, maar dc geheele wagen op 
eene volkomen veerkrachtige stof. Nu leeren ons 
de wetten der mechanica, dat door het samen
treffen van volkomen veerkrachtige lichamen wel 
een schok ontstaat, maar aan kracht niets verloren 
gaat. De schok brengt cene indrukking van het 
veerkrachtige lichaam teweeg, doch de daartoe 
verbruikte kracht komt bij de uitzetting weer 
terug, bij dc stalen veeren gedeeltelijk, bij de 
gomwielen geheel cu al. Wanneer zulk een 
voertuig over een stecnuchtigen weg, over zand 
of keien, over eene nieuw geplaveide straat rijdt, 
dan dringen dc vooruitstekende doelen in den 
ring zonder dezen op te lichten of te beschadigen, 
maar de veerkracht licht het wiel cr weer van af 
en doet het voortrollen ; aan den voorknnt ge
schiedt het indrukken cn het afplatten van den 
ring, aan den achterkant zet de ring uit en 
neemt de ronde gedaante weer aan , niet zonder 
het voertuig voort te stuwen. Vandaar het zon
derlinge verschijnsel, dut met soortgelijke wielen 
het rijden op alle wegen even gemakkelijk kan 
geschieden, en ook dat elk geraas en geluid, het 
verbrijzelen der steencn op den weg cn andere, 
de trekkracht vernielende werkingen, niet meer 
plaats hebben. 

Wij komen thans tot de reeds verkregen prac-
tische resultaten. Thompson heeft vooral de ver
betering der straatlocomotieven beoogd; wij mee-
nen, dat men ook bij andere voertuigen, in 
't bijzonder bij dc gewone rijtuigen, de gomwielen 
met nut kan toepassen. 

De straatlocomotief van Thompson , die bij cene 
te Lei tb genomen proef gediend heeft, was met 
een loodrechte buizenketel voorzien; de verhitte 
vlakte bedroeg 5,9 • el , zoodat de trekkracht 
op ongeveer 4 tot 5 paarden kan geschat wer
den. De gomelastieke ringen of bandagen waren 
30 N . duim breed en 12'/ a N . duim dik. Wat 
men nauwelijks verwachten mocht, bleek toch 
eene waarheid te zijn: de bandagen hebben bij 
een langer voortgezet rijden over de straat en 
steenachtige wegen hoegenaamd geene beschadi
ging ondergaan, de buitenvlakte en randen ble
ven als nieuw en onveranderd. Bij de eerste 
proefneming liet men het voertuig over een gras
veld loopen, waarbij het gemaakte spoor nau
welijks zichtbaar werd. Nog grooter was de ver
bazing der toeschouwers, toen men den wagen 
op een voor korten tijd tot 5 a 0 palm diepte 
omgeploegd bouwland liet rijden; zonder dat de 
grond aanmerkelijk werd ingedrukt, ofschoon het 
gewicht niet minder dan 4 tot 5 tonnen bedroeg. 
Deze uitkomst levert een gunstig vooruitzicht voor 
de stoomploegen op: zooals men weet, worden 
deze ploegen voor alsnog met touwen vooruit-
getrokken, die dwars over het veld heenloopen 
en hunne beweging door eene staande locomo
bile ontvangen; maar nu schijnt de mogelijkheid 
te bestaan voor dat doel eene locomotief te kun
nen gebruiken zonder dat deze al te diep in den 
grond zakt en te veel aan kracht verliest. 

Na deze en soortgelijke proefnemingen in het 
open veld bracht men de locomotief op den straat
weg , alwaar een zware omnibus en een met meel 
beladen wagen met groote gemakkelijkheid werden 
voortbewogen, alhoewel de weg eene helling van 
' / 1 0 had en vrij slecht was. De toeschouwers kre
gen de overtuiging dat de trekkracht der machine 
op verre na niet uitgeput was; daarenboven was 
het bewonderenswaardig te zien, hoe sterk de 
wielen zich op den grond vasthechtten en als het 
ware daaraan vastkleefden. Bij eene andere 
proefneming was de grond zelfs hard gevroren 
en zoo glad, dat zich de paarden alleen met 
moeite konden staande houden, doch dc locomo
tief bleef haren statigen cn zekeren gang behou
den, want de elastiekc gom glijdt op cenegladde 
ijsvlakte niet. Ten slotte bracht men de betrek
kelijk kleine muhine met een wagen in verbin
ding , waarop zich een stoomketel van omtrent 
13 tonnen bevond; ook in dit geval grepen de 
clnstieke bandage vast in d cu grond en zonder 
het minste te glijden. Zonder eenige schokken 
werd ook deze trein over zeer middelmatige land
wegen en over heuvels niet soms , J helling voor
uit getrokken, ofschoon men ook "u niet de grens 
der trekkracht bereikte. 

Na den alleszins gunstige n uitslag dezer proef
nemingen heeft Thompson nog eene zwaardere 
straatlocomotief laten bouwen, die bestemd i s , 

om op Coylon zware met koffie beladen wagens 
op niet gebaande wegen te trekken, eu daarmede 
nieuwe proeven genomen. De loodrecht staande 
buizenketel had eene hoogte van 21 palm en eene 
middellijn van 9 palm; de stoommachine had 
twee cilinders van 25'/ 2 N. duim lengte en 1!) 
duim middellijn en het gewicht der machine met 
water en brandstof bedroeg ruim 8000 N . pd. 
Door een contract met de ondernemers was men 
overeengekomen, «lat deze machine over hellin
gen van •/(, een last van 12 tonnen bruto ge
wicht moest kunnen trekken, maar de genomen 
proeven leverden het bewijs, dat de trekkracht 
meer dan het dubbel bedroeg. Bij de eerste 
proef trok de locomotief een wagen van 2 J / 4 ton
nen door eene zeer steile straat (Cockburnstreet) 
van Edinburg, over hellingen van % met ge
mak omhoog. Bij eene volgende proef werden 
vier groote kolenwagens aangehaakt, die te z i -
men 21 tonnen steenkolen konden bevatten. Ho 
meer dan 27 el lange trein met de leege wa
gens, ieder 2% tonnen wegende, reed naar do 
3 uren van Edinburg verwijderde kolenmijn Netf • 
Battle cn vandaar beladen terug, gedeeltelij!, 
hellingen op van ' / | C en vervolgens midden op 
den dag door eene der drukste straten van de 
stad. Let men nu op de geringe afmetingen van 
den ketel en de cilinders der stoommachine en 
verliest men niet uit het oog, dat het ge
heele gewicht van deu trein niet minder dan 
40 tonnen or 40080 N . pd. heeft bedragen, dan 
kan eene hoogst gelukkige uitkomst dezer proe
ven e n de eindelijke oplossing van het zoo be
langrijke vraagstuk der straatlocomotieven niet 
langer meer twijfelachtig zijn. 

D. G. 

Varia. 
Klokstoelen en klokken. De toepassing 

van ijzeren klokstoelen schijnt wel aanbeveling te 
verdienen; men vindt ze uitgevoerd in de Kloos
terkerk te Berlijn, voor de groote klok in het 
Parlementsgebouw te Londen en voor de klok 
te Prenslau. 

Bij deze inrichtingen is alleen de klepel be
weegbaar, waardoor de stoel veel minder aan 
schokkende beweging is blootgesteld, dan bij het 
gewone luiden. 

De bouwmeester Ritter te Trier heeft eene an
dere wijze van bevestiging van klokken uitgedacht, 
waarvoor hem octrooi is verleend. 

De constructie bestaat voornamelijk daarin dat 
de beweging, van de klok bij het luiden geene 
schuddende, maar eene rollende beweging is. De 
klok rust op twee ellipsvormige tappen die, met 
tanden voorzien, op een insgelijks getanden spoot-
regel heen en wéér gaan. De ijzeren zwengel 
is tweearmig; aan den eenen arm is het eind 
van het luid touw bevestigd, dat over een seg-
mentvormigen beugel loopt, om het gelijkmatig 
trekken te bevorderen, terwijl aan den anderen 
arm een tegenwicht is verbonden, om de klok zui
ver verticaal te doen hangen. Bovendien ziju 
nog door den krop' twee ijzeren bouten gestoken, 
waarop weder gewichten, tot het in evenwicht hou
den, geschroefd worden. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 
Maandag. 21 Der. 

Bergcn-on-Zoom, teu 12 urc, iu het Nederlandsen 
koffijhuis: liet slechten van het rnvelijn Stoelcmat met ceu 
deel vnu deu daarbij gelegen terugspringcudcu hoofdwal eu 
van dc Bnstious ikkaf I nn 11 tc Bergen-op-Zooni. 

tiroulngeu, teu 12 ure, aan het provinciaal bestuur: 
het onderhoudcu vau de zeesluis de Stateuzijl, behoorende; 
tot de zecwerkeu iu Groniugen, vau den dag waarop order 
tot aauvang wordt gegeveu tot ultimo Deccinuer 1800. 

Dordrecht, ten 1 ure, ten raadhuize: lo. de leveran
tie vau de teu behoeve der gemeente voor het juar 1869 be
noodigde bouwmaterialen, waaronder 400.000 u 500.000 ge
trokken straatklinkers vuu dc Waal, en So. het onderhouden 
der verschillende pompen, biuucu deze gemeente. , 

Dinsdag , 22 Dec. 
Middelburg, ten 11 ure, in het logetueut van P . ttul-

tergs: Dl- bedrjkingswerkeu der Schorreu, gelegen in het 
Axclschc gut, teu noordoosten vuu den Scydhtzpolderen ten 
noorden en noordwesten vau de polders Oud- eu Nieuwvo-
gelschor , gemeente Neuzen; bestaande in i het leggeu vau 
cen zeedijk ter lengte van 2030 el, het graven van eene 
Schcidiugsloot, het mukeu vau Op- en Afrillcu tegen de 
oude zeedijken eu het bouwen vau cen steencn duiker iu 
deu zeedijk vau den Nieuw vogelschorpoldcr. 

, Venlo. teu 12 urc, iu het koffljliuia van F. Bloemen, 
iu den Goudeu Leeuw: lo. het slechten aau de Koermoudsche 
poort vau de werkeu 36, 87, 38, 39 en 41 en van Werk 
35 eu Bastion 8 gedeeltelijk met een deel von het voorgele

gen Glacis; 2o. het slechten van Bastion 1 of Lichtenberg, 
ceu deel van deu Hoofdwal of dc Courtiue 1—2, de Wer
ken 13 cu 14 eu ecu deel vnn het Werk 12 vau dc Vesting
werken uahij de Maaspoort, cn 3o. hel onderhoud , gedu
rende 1869, van dc, aan het Bestuur der Domeinen, ovcr-
gegauc wegen, beken, straten, cu/. der opgeheven vesting. 

Utrecht, door de Directie dcrNcd.lthijnspoorwcg-Maat-
achappij: het leveren van 5300 ton Kails, 210 ton Lnsch-
jihiitii, 65 ton Bouten eu 100 ton Spoorhakcu. 

Botterdam , iu het timmerhuis: de levering vau diverse 
materialen ten dienste der gemeente. 

Donderdag, 24 Dcc. 
'•Hage, ten 12 ure, aau het ministerie vau hiuucul. 

zaken: het maken eu stelleu vuu deu Metalen Bovenbouw 
voor de brug over het Hollaudsch Diep. 

Amsterdam, ten 12 urc, iu een der lokalen vnu het 
West-Indische slagthuis: het uitvoeren van herstellingen 
cu vernieuwingen aan het gebouw, genaamd „het West-In
disch Slagthuis" te Amsterdam, alsmede liet ilagclijkseh 
onderhoud vau dat gebouw gedurcude de jaren 1869, 1870 
eu 1871. 

Haarlem, ten ure, aan het prov. bestuur: het drie
jarig onderhoud van rijkstelegraaf lijnen iu de provincie Noord-
holfaud, benoorden het IJ , in drie perceelen. 

Haandag, 2& Dec. 
Middelburg, ten 10 urc, aan het proviucioal bestuur: 

het maken eu iuhangeu van ceu paar Nooddcurcn voor de 
oostelijke schutsluis vau het kanaal van Neuzen. 

Dordrecht, ten 11 ure, ten huize van den heer 1*. It. 
van der Made: het maken van twee kapitale lieerenbuizen 
met ééue bergplaats. 

Arnhem, teu 12 ure, aau het prov. bestuur: bet ver-
hoogen vau deu Vecrwcg op den regter Maasoever, van de 
Brouwerij te Necrasselt tot nabij het Kroonwerk Coehoorn, 
tegenover Grave: welke Vecrwcg deel uitmaakt vau deu groo
ten weg der 1ste klasse uo. 8, van Nijmegen naar Grave. 

Vroom*hoop , (hij Almelo), teu 12 ure: het houwen 
eener Kerk voor dc Hen", gemeente. 

Arnhem, ten 12 urc, aan het prov. bestuur: het 
dagelijkse!» onderhoud vnn het gebouw voor het Provinciaal 
Bestuur van Gelderland tc Arnhem, benevens het uitvoeren 
van eenige herstellingen eu vernieuwingen aan dit gebouw, 
ingaande den laten Januari 1869 eu eindigende den Sisten 
December 1871. . ." ,_ 

Amsterdam, ten 12 urc, op het raadhuis: lo. Het ma
ken van ecue ouderheide Fuudcering met het nietselcu der 
penanten, walhoofdeu en vlcugelmureu, eu het daarstellcu 
vau al de overige timmer-, metsel- en hard steen werkeu voor 
de verbreediug van dc steencn Wulfbrug No. 204, over den 
Outlczijds Voorburgwal tusschen dc Damstraat en Oude Doe-
leustraat; 2o. het maken cu stellen van al dc Ijzerwerken 
voor voornoemde Brug; 3o. De levering van KscauzijnscheDck-
steeuen, ten dienste van de iu het jaar 1869 te vernicuwcu 
stecucu'Wallen; 4o. (op prijstariel) het doen van herstellin
gen en vernieuwingen uau dc steeucn cn hoiitcu wallen langs 
de grachten en watereu cu aan de gemetselde Riolcu onder 
den openharen weg der gemceute Amsterdam, gedurcude de 
jarcu 1869, 1870 cn 1871; üo. het vernicuwcu van 16,205 
vierk. ellen bestrating in eenige stratcu eu het onderhouden 
daarvan gedurende 3 jaren , benevens het leveren van 90,000 
stuks Keien eu 300,000 stuks kliukerts voor andere Onder
houdswerken, eeu cu under in drie perceelen uf iu massa. 

Utrecht, door de Directie der Nederl. Kb ij n spoorweg-
Maatschappij: het maken van ecu perromuuur op statiou 
Westcrvourt. 

DIngNdag, 2 » Dcc. 
Maastricht , teu 12 ure, in dc kleine Redoute Zaal iu 

het Coiiiedic-gebouw: lo. het Biechten vnu de werken Bran
denburg met zijne eouvre-face, Hcntiuck cu Overijssel; 2o. 
het slechten van dc werkeu Engeland, Friesland, Willem 
cu Wückc, allen in de vestingwerken te Maastricht. 

's Hage, ten 12 ure, uau het departement vau Marine: 
het bouwen en leveren van drie loodskotters, met beschie
ting cn mastgestel. 

's Hage, ten 12 ure, aan het ministerie \*an binnenl. 
zaken: het onderhoudcu vau eu het doen van eenige herstel
lingen aan de landsgebouweu tc 's Hage. 

Nijmegen, teu 1 urc, ten raadhuize: lo. het docu 
der onderhouds- en andere werkeu aau de stads kaden, ha-
veus, straten, pompen, begraafplaatsen, gebouwen cn andere 
gemeente-eigendommen gedureude het juar 1869; 2o. de le
vering van vijf en twintig duizend straatkeien, uegentieu 
honderd handkcien cn twee honderd tien strekkende elleu 
trottoirbanden; 3o, dc levering van negentig duizend machi
naal gevormde vlakke straatkliukcrstecucn; 4o. het leveren 
en stellen van eene wclwaterspomp boven den bcstaandeu 
Put in dc Burgtstraat. 

Woensdag, 30 Dec. 
Bergen-op-Zoom, ten 12 urc, iu het Nederlandsen 

Koffijlmis: bet slechten van het bastion Cuehouru, met een 
deel der voorliggende werken van den hoofdwal tusschen dat 
bastion en den linker profil muur der Boschpourt cu het 
maken van eenen weg tot Vervanging vau een deel van den 
straatweg naar Antwcrpeu. 

Arnhem, ten 1 ure, teu raadhuize: lo. het ouderboud 
der schoolgebouwen met oudcrwijzcrewouiugen gedurende 
1869; 2o. het onderhoud dergriut-, zand- en heidetregenge
durende 6 jaren; 3o. het onderhoud der openbare pompen 
en het verrichten van lood- eu zinkwerken gedurende 3 ja
ren ; 4o. dc levering van siiiidswerkcu iu 1809 beuoodïgd; 
5o. de levering van materialen, als: 300,000 Stenwlbergcr 
keien, 640,000 klinkerts, houtwaren, spijkers en plantsoen 
in zes nercccleu; Go. het verrichten van keien- en klinker-
bestratingen iu 1869. 

Zaterdag, 2 Jan. 
Utrecht, ten 2 ure, aau het provinciaal bestuur: her

besteding van het ouderhouden van een gedeelte van deu 
Hollaudschcn Usscl eu de daartoe behoorende rijks-water
staatswerken, gedurende 1869. 

Donderdag, ï Jan. 
'•Hage, ten 12 urc, aau het ministerie vau biuueul. 

zaken i het maken vau ecu Strekdam langs deu lïegter oever 
der Oude Maas boveu de Spoorwegbrug bij Dordrecht. 

Vrijdag, s Jun. 
Zwolle, teu 12 ure, uau het provinciaal bestuur: hel 

uitvoereu vau vernieuwiugen CD hcrstellingeu enz. aan de 
kunstwerken, gebouwen enz. der Dedemsvanrt en hare 
zijtakken gedurende het jaar 1869. 

Zwolle, teu 12 ure, uuu het prov. bestuur: het on-
derhoudeu van de aarde- cu verdiepiugswerkeu vau de De-
deiusvaart cu hare zijtakken o v c r 1 

Afloop van aanbestedingen. 

'» Hage, © Dec.: het bouwen vau acht wachterswouiu-
gen , vau deu spoorweg tusschen Harliugcu cn Lecuwardeu ; 
minste inschrijver K. de Groot, te Akkrum, voor ƒ 11,596. 

Delfrlmvcii , 1 0 Dcc.: het bouwen eener Iï. K. hulp
kerk en pastorie. Kr ziju ingekomen 17 billettcu van in
schrijving. Üe hoogste inschrijving was ƒ14,720; dc laagste 
bedroeg f 11,593, zijnde vau den heer J . F. Hasselet, te 
Kozendiial, aau wien bet werk is gegund. 

LoiMiuurdcn , 11 Dcc: dc vernieuwing der beschoeiing 
langs dc stoombootkaai tc Lemmer. Aangenomen door S .f. 
dc Boer aldaar voor ƒ4647. 

Utrecht , 12 Dcc.': hel aanleggen van rijswerken ter ver
betering van de rivier de Lek, ouder Jaarsveld eu Tieuhoveu. 

ƒ V u n " < I ( I l , e t T A ' v n n I t u u r c u te , I o u s w i J k ' V ( K " ' 
MaaNtrlrht , 14 Dec: het inrichten van cen groot ar

tillerie tuighuis alhier; tot huisvesting van troepcu. Bij op
bod ti dit werk gegund aau J. Kempeueers alhier, voory"6480. 

Utrecht , 15 Dec.: het maken van een reduit iu dc 
llonteusclie vlakte bij Vechten. Aannemer de heer v. d. 
Kamp te Leiden voor ƒ 299.000, en het fort iu de Houtcu-
•che vlakte hij Itijnuuwen. Aannemer de heer Licndcrs 
te Venlo voor ƒ 758,000. 

Advertentiën. 

I M S C i m i J V I f f G 
OP DINGSDAG 29 DECEMBER 1808, IN HET 

TIMMERHUIS TE ROTTERDAM, 

NAAR DE LEVERING V A N : 
350 .004» Ituka HAK VLTHKIJK1V Cn 

ÏOOO Htrekkende ellen HSCAUSYA'SCM 
THOTTOIlIt l iAXl) . 

Dc voorwaarden van levering liggen in genoemd 
gebouw ter lezing en zullen van af Zaturdag 
aanstaande voor den prijs van 5 cents verkrijg
baar zijn bij de Wed. P. VAN WAESBERGE cn 
ZOON, Boekdrukkers in den Houttuin, wijk 
I I , n". 194. 

BESTUUR DER REGISTRATIE EN DOMEINEN. 

O N T M A N T E L I N G 
DER 

VESTING BERGEN-OP-ZOOM. 
OPENBARE AANBESTEDING. 
De Directeur der Registratie en Domeinen voor 

de provincie Noord-Brabant maakt bekend, 
dat op Woensdag den .'10""n December 1868, des 
middags ten 12 ure, in het Nederlandsch koffij
lmis te Bergen-op-Zoom, al of niet onder 
voorzitting van hem Directeur, door den Ontvan
ger der Registratie en Domeinen te Bergen-
op-Zoom, bij enkele inschrijving, onder voorbe
houd van hoogere goedkeuring, zal worden 

A A N B E S T E E D : 
Het slechten van het bastion C O E 
H O O R N met een deel der voorlig
gende werken van den hoofdwal 
tusschen dat bastion en den l inker 
profil muur der Boschpoort en het 
maken van eenen weg tot vervan
ging van een deel van den straat
weg naar Antwerpen. 

De o)i zegel geschreven cn gesloten iuschrij-
vingsbiljetten moeten uiterlijk vóór 12 ure 's mid
dags van den dag, dien der Besteding vooraf
gaande, worden ingeleverd of vrachtvrij worden 
bezorgd, ten Kantore van voormelden Ontvanger, 
om door of namens den inschrijver of anders door 
hein Ontvanger, onmiddellijk in eene aldaar ge
plaatste gesloten bus te worden geworpen. 

Het bestek met teekening zal na den 19 De
cember a. s. ter inzage liggen teu burele van 
voornoemden Directeur en aan dc kantoren van 
dc Ontvangers der Registratie en Domeinen te 
Breda en Bergen-op-Zoom, aan welk laatst
gemeld kantoor het Bestek met de teekening, 
tegen betaling van één gulden, na gemeld tijd
stip verkrijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden o|i 
Maandag den 28«-° December 1808, des voor
middags tusschen 10 en 12 ure. 

Breda, deu 15*» December 1808, 
De Directeur voornoemd, 

VAN DER VEN. 

Bestuur der Registratie en Domeinen. 

ONTMANTELING 
DER 

VKSTTNG MAASTRICHT. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

Op Dingsdag den 29 December 1808 des mid
dags ten 12 urc, in de kleine Redoute zaal in 
het Coniedie gebouw te Maastricht, zal bij en
kele inschrijving cn onder voorbehoud van hoo
gere goedkeuring worden 

Aanbesteed: 
1». het slechten van de werken B R A N 

D E N B U R G met zijne C O U V R E - F A -
C E , B E N T I N C K en O V E R I J S S E L . 

2". het slechten van de werken E N 
G E L A N D , V R I E S L A N D , W I L L E M 
en W I L C K E , al len i n de vesting
werken te Maastricht. 

Voor elk werk moet afzonderlijk worden inge
schreven , terwijl de billetten den vorigen dag 
vóór 12 ure moeten worden ingeleverd op de 
wijze, als in het bestek nader is vermeld. 

De bestekken met teekening zullen ter inzage 
liggen ten burele van den ondergeteekende en 
aan de kantoren van de Ontvangers der Regis
tratie en Domeinen tc Venlo, Roermond en 
Maastricht, aan welk laatstgemeld kantoor het 
bestek cn teekening van ieder werk afzonderlijk 
tegen betaling van ƒ 1. verkrijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Woensdag 23 December 1808, des voormiddags 
ten 10 ure te beginnen bij het werk Branden
burg. 

Maastricht 9 December 1808. 
De Directeur de Registratie en 

Domeinen in Limburg. 
GRATAMA. 

INSCHRIJVING 
OP DINGSDAG DEN 22 DECEMBER 1808, 

IN HET TIMMERHUIS TE ROTTERDAM, 

N A A R D E L E V E R I N G V A N : 
Tegels, Dakpannen, Eannenbuizen, Tras, 

Portlandsohe Cement , P le i s te r , Touw
werk , Tee r , Strookdwij len, B r u i n w e r k , 
Mos, Blokmakerswerk, Borstelmakerswerk, 
Groen Laken , Tochtvriesch, Grijs L i n n e n , 
Gronddoek, Wol len- en L i n n e n D w i j l e n , 
Afneemdoeken, Paardenhaar, Gordijnpa
pier, Grondpapier, Wasdoek, Singel , M e u -
belkoord, Band, Gasbranders, Glazen Ba l 
lons , Lampenglazen, Deurpla ten , Zeem
vellen , L e d e r , Patentolie , Pe t ro l eum, 
Groene Zeep, Kaarsen , Amerikaansche 
Reuze l , Ve t (Roet) , Poetskatoen, L a m 
penkatoen, Snui t van V l a s , T u r f , Houts
kolen , Bezems, Boenders, M a n d e n , Half
wi t en groen Gla s , IJzer , S t aa l , Z i n k , 
L o o d , Spijkers. I jzerwaren, gegoten IJze
ren Straatberrieranden, Straatsyphons, 
Kolenbakken , 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 Wed. P. VAN 
WAESBERGE EN ZOON, Boekdrukkers in den 
Houttuin, wijk 11, n". 194, alwaar tevens de 
in te vullen gezegelde inschrijvings-biljcttcn, voor 
<lcit prijs van 21 cents per stuk , te bekomen zijn. 

PUBLIEKE AANBESTEDING. 
Op den 28 December 1808, des voormiddags 

ten II ure, zal worden aanbesteed, ten huize 
van den Heer P. R. VAN DER MADE aan de 
Kalkhavcn te Dordrecht: 

Het maken van twee Kapi ta le 
H E E R E N H U I Z E N met ééne B E R G 
P L A A T S . 

Bestek cn teekeningen zullen van af Woensdag 
den 10 dezer ter inzage liggen, ten genoemde 
huize, terwijl gedrukte bestekken a / I.—, aldaar 
verkrijgbaar zijn. 
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OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
28 December 1808, des middags ten 12 ure, op het 
Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrij
ving doen aanbesteden : 

1°. Het maken van cene onderheide fun
der ing met het metselen der Penanten , 
Walhoofden en Vleugelmuren , en het 
daarstellen van al de overige Timmer- , 
Metse l - en Hardsteenwerken voor de 
verbreeding van de Steenen Wulfbrug 
n°. 204, over den Ouden Zijds Voorburg
wal , tusschen de Damstraat en Oude 
Doelenstraat, met de levering van alle 
daartoe noodige materialen en arbeids-
loonen. 

2°. Het maken en stel len van al de Ijzer
werken voor voornoemde B r u g , met 
alle daartoe vereischte materialen en ar-
beidsloonen. 

3°. De levering van Escauzijnsche Dek-
steenen, ten dienste van de in het jaar 
1869 te vernieuwen Steenen Wallen. 

4°. (op prijstarief) Het doen van Herstell in
gen en Vernieuwingen aan de Stee
nen- en Houten W a l l e n , langs de 
grachten en wateren , en aan de Gemet
selde r iolen onder den openbaren weg 
der Gemeente Amsterdam, gedurende de 
jaren 1869, 1870 en 1871, met de leve
ring van al de daarbij vereischte materia
len en arbeidslooncn. — en 

6°. Het vernieuwen van 16200 vierk. E l l e n 
Bestrating in eenige straten, en het 
onderhouden daarvan, gedurende drie 
j a ren , benevens het leveren van 90,000 
stuks Keijen en 300,000 stuks K l i n 
kerts voor andere onderhoudswerken , eeu 
en ander in drie perceelen of in massa. 

Bestekken zijn te verkrijgen ter Drukkerij der 
Gemeente. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
omtrent de Werken Sub 1 & 2 , op het Bureau 
van den Heer Architect B. DE GREEF Jz. en om
trent die Sub 3 & 4 op het Bureau van den 
Heer Directeur bij de Publieke Werken I. VERHEIJ, 
beide aan den Timmertuin der Gemeente; terwijl 
omtrent die, Sub 5, men zich zal kunnen ver
voegen aan het gebouw genaamd vZeeregt" , op 
het Bureau van den Heer Ingenieur I. G. VAN 
NIFTRIK. 

Amsterdam, den 11 December 1808. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

B E R G , Wethouder. 
de Secretaris 

C. E. VAILLANT. 

AANBESTEDING 
D E BURGEMEESTER DER GEMEENTE ABNHEM 

zal, Woensdag 30 December 1808, 's namiddags 
1 uur, in het openbaar ten Raadhuize aanbe
steden : 

1» Het onderhoud der S C H O O L G E 
B O U W E N met O N D E R W I J Z E R S 
W O N I N G E N gedurende 1869. 

2°. Het onderhoud der G R I N T - , Z A N D -
en H E I D E W E G E N gedurende 6 
jaren. 

3°. Het onderhoud der openbare P O M 
P E N en het verr igten van L O O D - en 
Z I N K W E R K E N gedurende 3 jaren. 

4». De levering v a n S M I D S W E R K E N 
i n 1869 benoodigd. 

5». De levering v a n M A T E R I A L E N ; als: 
300,000 S T E N Z E L B E R G E R K E I -
J E N , 640,000 K L I N K E R S , H O U T 
W A R E N , S P I J K E R S en P L A N T 
S O E N i n zes perceelen. 

6°. Het verrigten v a n K E I J E N - en K L I N 
K E R B E S T R A T I N G E N i n 1869. 

Bestekken zijn tegen betaling van 10 en 20 
Cent ter Secretarie verkrijgbaar. 

) BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen-
^^JiigjjejjföOQr den W A T E R S T A A T , DE GENIE, DEN AANLEO 

ff ,vin SPOORWEGEN en OPENUARE WERKEN. — Voorts 
féWa de gunstig bekende B e o k e r * » 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 

TOESTELLEN 

voor v e r w a r m i n g met 
hee twater 

(middelbare drukking) 

i n verbinding met luchtverversching. 

AHLen POENSGEN te Dusseldorf, 
leveren deze toestellen met guurantie; sedert 15 
April 1805 werden deze in onderstaande gebou
wen geplaatst: 

1. School cu pensionaalgcbouw vau het llrsuliner Kloos
ter te Dureu. 

2. Baii-Gewerkeschule tc Hildesheiui. 
3. Gymuasiuui „ „ 
4. Centrale Jongensschool „ 
5. Polytechnische school te Akcu. 
li. Ziekenhuis te Schwelnt. 
7. idem „ Horde. 
8. Kou. postgchouw tc Elbcrfeld. 
9. „ idem ;, ltaruicu. 

10. „ lnndgcrcchtsgebouw tc Dusseldorf. 
11. Raadhuis te Keulen. 
12. Groot Aquarium te Berlijn. 
13. Gezclschapslokaal „Erholutiy" te Elherfcld. 
14. idem van het „Verein" te Dusseldorf. 
15. Tapijtfabriek der H.H. Penscler en Zoon te I.uneburg. 
16. Fabriek der 11.11. W. Boeddinghaus & Co. tc El-

hcrfeld. 
17. Kantoren der Kon. spoorwegdirectie te Elbcrfeld. 
IV Vroogtocstel voor den kruidinolen der Heeren Haas, 

Schater en Bruch tc Schleidcn. 
19. Mouteest der H.H. Kraul eu Wilkeuiug tc Hanover, 
20. Directie gebouw der Maatsch. Phoenix te Laar b/ 

Ruhrort. 
21/24. Vier winkelhuizen tc Hanover, Hagen, Dusseldorf 

Hagen. 
25/44. Twintig woonhuizen in Dure u , Klberfeld , Dussel 

dorf, Duiken, Keulcu, Ruhrort, Hagcuhof, Aken. 
45/49. Vijf oraujerieu tc Bonn, Dusseldorf, Klbcrfeld. 
50/53. Vier Bad-inrichtingen. 

Onder aanbeveling hij Heeren architecten en 
bouwheereu, verklaren de ondergeteekenden zich 
bereid opgaven van kosten te berekenen voor 
alle gebouwen, waarvan hun eene teekening 
wordt toegezonden. 

AHL en POENSGEN te Dusseldorf. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen , Grafteekenen, enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Fatent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 X 2 tot 48 x 6 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1867, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tol bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen , enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, lie van feSturze, 
Bonner-lliltte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C». 

Adres: F 0 L K E B 8 ft C°. Rapenburg. Amsterdam. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PARIJS 1867. 
ZILVEREN MEDAILLE ARNHEM 1868. 

Zinken Dakbedekkingen , Dakramen , 
Dakroeven , Gestampte, gegotene, getrok-
kene en gedrevene Bouwkundige Voorwer
pen , als: Raamroeden, G o t e n , Gevel
ornementen, Kapiteelen, Balustraden, Ba-
lusters, Lijstversieringen, Spitsen, Consoles, 
V a z e n , Letters enz. Baden in soorten. Ge
golfd Z i n k voor Verandah's steeds in voor
raad in verschillende nummers. 

HOJJK.YIILIS oV CO .111' . 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN te Biebrich; H O U T E N P A R Q U E T - V L O E R E N 
van de Heeren JOS. STEINBACH & Co. te Ehrenfcld bij Keulen; S T E E N E N di to dito van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Meltlach aan de Saar; V U U R V A S T E S T E E N E N , G I P S , 
G E B A K K E N B U I Z E N , S C H O O R S T E E N - P O T T E N ; O R N A M E N T E N v a n T E R R A 
C O T T A en Z I N K , alles uit de beste Fabrieken is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN VAN DER POT, 
te Botterdam. 

Oopie. 
De ondergeteekende verklaart volgaarne, dat dc Cement van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN 

te Amóneburg bij Biebrich bij verschillende door hem gedane proefnemingen is gebleken, eene 
zeer goede Cementsoort te zijn. 

Bij den bouw der pijlers voor de brug over het Hollandsch Diep te Moerdijk, is genoemde Ce
ment dan ook tot heden bijna uitsluitend gebezigd, zoowel voor Cementmortel als voor beton. De 
Cementniortel werd zamengesteld uit 1 deel Cement en 2 deelen zand, de beton bestond uit 1 deel 
Cement, 2 deelen zand en 4 deelen betonstukken. Ruim 3 uren nadat zij bereid is, blijft zoowel 
de mortel als de beton, nog tot verwerking geschikt, terwijl na 24 uren de verstcening niet min
der sterk is , dan hij de hier te lande gebruikelijke Engelsche Cementen. 

Van het draagvermogen van met deze Cement vervaardigde beton, zijn ook verschillende proeven 
genomen, die allen zeer bevredigende ui tkomsten hebben opgeleverd. 

MOERDIJK, 10 November 1868. 
(was get.) De Sectie-Ingenieur bij de Staatsspoorwegen, 

B A K E . 
Gezien de eerst aanwezende Ingenieur, 

V A N DEN BERGH. 
N B . 0 o k ( i e volgende Heeren kunnen zich, wat de 

men met bovenstaand attest vereenigen, als 
deugdelijkheid verkregen: 

H. VON ESSEN Amsterdam. 
A. VAN CUYLENBURG, Stads-Architcct Arnhem. 
K. W. VAN GENDT JGz 
G. J . VAN GENDT 
H. A. DUKKEI.S Delft. 
O. DE RONDE & ZOON 
G. C. EVENWEL SCHAKEL . . . . Dordrecht. 
S. H. JURGENS 
J. VAN DER NET 
C. J . SCHOTEI 
P. VERHOEVEN 
J. VAN L1TH J ' 's-Qratenhage. 
MOUTON & DE WIJS 
E. SARABER 
H. CRAMER . • Rotterdam. 

kwaliteit dezer Cementsoort aangaat, volko-
hebbende ook zij de overtuiging van derzelver 

F. DEKKER Rotterdam. 
W. VAN GOOR. 
J. VAN HAAREN 
J. KNETEMANN , 
II. A. L1EUWENS 
H. WEYMANS I.IGTENBERG . 
A. WELS 
A. WILLEMSE Souburg hg Middtlb. 
D. DE LANGE naarlingen. 
J . VERKUVI. QUAKKE1.AAR . Vlissingen. 
A. E. v. SETERS Vucht hg 's Bosch. 
H. HAAR Wageningen. 
i. REMMERSWAAL Wassenaar. 
B. REINDERS, Stads-Architcct . Zwolle. 
l i . H. TROOSTER 

Ultgcgevei te Arnhem b|j D. A. THIEME. - Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C . te Amsterdam.- Boekdrukkern, van G. W. VAN DER WIEL. 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE B U 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 19 December 1868. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Te Liverpool heeft men onlangs eene stoom
wals aangeschaft, teneinde de nieuwe straten vlak 
te maken. In de toepassing heeft dit monster, 
dat de plaatselijke benaming van »i/r vernielende 
duivel" had bekomen, een groot succes gehad, 
doch heeft de gas- en waterleidingen in de stra
ten , waar het dienst heeft gedaan, zóó zwaar bc 
schadigd , dat de bevoegde autoriteit heeft be
paald , dat het gewicht aan merkelijk in oet worden 
verminderd of wel dat deze toestel in sommige 
gedeelten der stad niet ;.oii kunnen worden ge
bruikt. 

— Volgens de „Scientific-American" zijn in Phi
ladelphia en het daartoe behoorend gebied 1000 
stoommachines in werking, die te zamen cene 
kracht voortbrengen van 25 a 30,000 paarden. 
Meer dan de helft dezer machines gebruiken het 
water van de stedelijke waterleiding. 

— Den i*> December werd het gedeelte van 
de fiergisch-Murkische baan van Mühlheim 
naar Bergisch Gladbach en het sredeelle van de 
Kroonprins Rudolfsbaan van St.-Michael naarLeo-
ben geopend, terwijl met 1° Januari 1869 de baan 
van Riga naar Mitauer voor het verkeer wordt 
opengesteld. 

— De Dombouwmecstcr Denzinger te Regens-
burg is , naar men verneemt, mede in commis
sie gesteld voor de leiding van den wederopbouw 
van den Dom te Frankfort »/M, doch zal nog 
tot 1870 de leiding van den bouw van den dom
toren te Regensburg behouden en (tear metter
woon gevestigd blijven. 

— Te Rome zijn weder groote hoeveelheden 
kostbaar marmer govonden, waarvan dc waarde 
op 1 millioen franken wordt geschat. 

— Voor het te Triest op te richten monument 
voor keizer Maximilinan zijn reeds 60.000 florij
nen ontvangen. Het comité heeft zich nu tot 
den gemeenteraad gewend met verzoek de Joseph-
plaats voor de oprichting van dit gedenkteeken 
aan te wijzen. Zoodra dit verzoek zal zijn inge
willigd , zal eene openbare mededinging voor een 
ontwerp volgen. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. De heeren A. Holtzman en 

J. N. W. C. Sieburgh hebben zich tot dc minis
ters van binnenlandsche zaken en van financiën 
gewend, met verzoek om cene garantie of subsi
die van staatswege op nader te bepalen voet, 
ten einde op deze wijze het tot stand brengen 
nu der geheele spoorweglijn Amsterdam—Zut-
fen—Empel mogelyk te maken. 

— Wij vernemen uit zekere bron, dat aan 
den oud-directeur dor openbare werken in Ned.-
Indié, den heer De Bruin, thans met verlof hier 
te lande, en aan den heer J. S. Crawfurd tc 
Batavia, door de Regecring concessie is verleend 
voor de ontginning der rijke kopermijnen op het 
eiland Timor. De rijkdom dier mijnen is eene 
vanouds bekende zaak en belooft uitkomsten, 
die in evenredigheid staan met het reeds gedane 
aanbod eener Australische kopermijn-ontginning-
maatschappij, om namelijk, tegen den prijs van 
de helft der concessie het benoodigde bedrijfka-
pitaal van ccn millioen gulden te verschaften. 
Het zou echter te wenschen zijn, dat deze ont
ginning in handen van Nederlandsehe kapitalisten 
komt. Naar men ons verzekert, zou spoedig 
het ter zake betrekkelijke prospectus in het open
baar verschijnen. jN. B. Ct.) 

— Ten behoeve van het nieuwe stationsge
bouw voor den spoorweg van Gouda naar 's-Gra
venhage is reeds cene belangrijke hocvoelhcid 
works verricht. Behalve het aardewerk, dat 
veel tijd vorderde, werden de fundamenten ge
legd en opgetrokken tot aan don beganen grond; 
voorts werden riolen, putten cn andere metsel

werken, voor zooverre het gevorderde jaarge
tijde dit toeliet, aangelegd of voltooid. De ver
dere opbouw zal in het volgende jaar geschieden 

Het gebouw zal, behalve dc gewone wachtlo
kalen , ook bevatten: een salon, antichambre 
en toiletkamer voor de Koninklijke familie. De 
plaatsing van het station in de nabijheid van 
den Bezuidenhout, zal groot gerief opleveren 
voor de reizigers, vooral voor hen, die Scheve-
ningen of het Bosch wenschen te bezoeken. 

— Wij lezen in de Nederlandsehe Spectator 
van 12 dezer cen bericht omtrent de landsgeboti-
wen op het Binnenhof te 's Gravcnhagc, dat wij 
om zyne belangrijkheid geheel overnemen : 

In dc zitting van dc Tweede Kamer, van 4 
Dec., heeft de heer van Sypesteyn den toestand 
der landsgebouwen, en bijzonder den ontredder
den toestand van de gebouwen op het Binnenhof 
ter sprake gebracht, waarbij hij te recht »de 
bouwkundige gruwelen" aan de laatste bedreven, 
afkeurde. De minister van binnenlandsche zaken 
gaf daarop de verzekering dat daarin spoedig zou 
worden voorzien. Hij wenscht door do wetge
vende macht te doen beslissen wat met het Bin
nenhof moet gedaan worden en daartoe een plan 
aan de Kamer over tc leggen. Men zou kunnen 
aanvangen bij die gedeelten, die het meest her
stel behoeven. 

Wij hooien altijd van de bouwvalligheid dier 
gebouwen spreken en hun uiterlijk wekt ook dat 
denkbeeld op. 

Is die bouwvalligheid waar? 
Ziedaar wat wij zeer betwijfelen, en wel op 

deze gronden. 
1. Ook de bouwvalligheid van andere lands

gebouwen is beweerd. Het voormalige huis van 
Huygens op het plein was ongeschikt. Nadat 
hot ontruimd was, is het plotseling weer geschikt 
geworden, opgeknapt en door eene afdeeling van 
het departement van binnenl. zaken ingenomen. 

De katholieke kerk op 't Binnenhof was bouw
vallig. Maar de fabriek der kerkbestuurders on
derzocht haar cn bevond dat alles in volkomen 
hechten en stevigen staat was. 

De directeur van het Kabinet des Konings ont
ziet ook het groote gevaar niet dat de Rekenka
mer verdreef, en de directeur van het burgerlijk 
pensioenfonds betrekt de gehouwen, die anderen 
moesten verlaten — om 't gevaar. 

2. Van de uitwendige bouwvalligheid is veel 
ostentatie gemaakt, zooals de eerst versperde, 
nu weer geopende poort enz. enz. doen vermoeden. 

3. deskundige (bewoners der gebouwen, met 
alle gedeelten daarvan hekend cn personen die 
er aan gewerkt hebben) verklaren dat die gebou
wen wel degelijk zeer, ja buitengewoon sterk 
zijn. In de Eerste Kamer bleek een muur cen 
el dik tc zijn. Aan fondamenten en muren is 
geen zukking of scheuring te zien. 

Die bouwvalligheid bestaat dus niet in het 
hoofdwerk der gebouwen , muren en fondamenten 
zijn nog altijd kolossaal sterk. 

Maar die bouwvalligheid bestaat in andere op
zichten. Dat hier cn daar kozijnen zakken, een 
bind vergaat, eeu zoldering dreigt te zakken , 
een goot inwatert, dat is hut natuurlijk gevolg 
van eeuwenlange vcrwaarloozing, Maar dat alles 
is bijzaak cn maakt de groote deelen der gehou
wen niet onherstelbaar. 

Ziedaar wat ernstig, grondig, en door ccnigc 
deskundigen van verschillenden aard behoort on
derzocht te worden , alvorens men tot slooping 
overgaat. Men mag zich twee — ja zesmaal be
denken eer men de Eerste Kamer en Trèves-zaal 
sloopt. Zonder den minsten twijfel krijgen wij 
iets in dc plaats dat voor geen tionde deel zoo 
schoon is ; daarvoor zou toch allereerst reeds het 
geld niet worden toegestaan. 

Wat wij wenschelijk cn mogelijk achten , want 
het tegendeel is nog nooit bewezen , is dit: 

behoud van het gebouw der Tweede Kamer; 
behoud van dat der Eerste Kamer; 
ontruimen van het gebouw tusschen Binnen-

en Buitenhof door de verschillende 
bestuur; 

restauratie cn aanwending daarvan 
Tweede en Eerste Kamer, die er van weerszijde 
mede kunnen communiceeren; 

restauratie van de Trèves-kamer, en haar an
tichambre ('), als historisch gedenkteeken, ter
wijl zij tevens voor de eene of andere vergader
zaal zou kunnen dienen; 

eindelijk opruiming van al de vuile annexen 
en uitbouwsels aan de Vijverzijde; 

Ongetwijfeld is het plan, ook uit een gelde
lijk oogpunt, eer dan eene algehcele verbouwing 
te verwezenlijken. 

Tot dusverre de Spectator. Wij juichen het 
plan van cen ernstig onderzoek toe en hopen 
dat dit rapport publiek gemaakt zal worden, 
opdat de landsgebouwen op het Binnenhof niet 
ten decle geamoveerd en met groote kosten ont
sierd worden , zooals met de Loterij-zaal het ge
val is. Wij herinneren ons dat in die zaal zelve 
een afdak getimmerd was om toegang te verlee-
nen tot de kantoren van den landbouwmeester, 
terwijl aan het dak zelve niets gedaan werd om 
het doorregenen te voorkomen. Dit gebrek in 
de bedekking kon niet aan bouwvalligheid maar 
wel aan slordig onderhoud geweten worden en 
de afbraak heeft het bewijs geleverd , in hoeverre 
de construction bouwvallig waren. 

Rotterdam. De overeenkomst tusschen deze 
gemeente en den Staat betreffende den aanleg 
van den spoorweg gesloten, is thans door den 
gemeenteraad van Rotterdam met groote meer
derheid goedgekeurd. De hoofdbepalingen dier 
overeenkomst zijn, dat de gemeente aan het Rijk, 
vrij van alle lasten enz. den eigendom zal over
dragen van alle binnen de gemeente gelegen haar 
toebehoorende gronden, die voor den spoorweg 
noodig zijn, als ook dc gronden op het eiland 
Fijenoord en langs den linker Maasoever, terwijl 
tijdelijk alle andere gronden voor werkzaamhe
den vereischt, eveneens kosteloos afgestaan worden. 

Maas t r ich t , 10 December. Van de concur
renten , die zich hadden opgedaan tot het doen 
van vergelijkend examen voor inspecteur der 
buurtwegen in het 3 J [ district van Limburg, heeft 
M. Lemmens van Beek de meeste punten behaald. 

Van de 15 sollicitanten hebben er slechts 7 
geconcurreerd. 

I N G E Z O N D E N . 

Amsterdam, 12 December 1868. 
Aan de redactie van De Opmerker! 

Door omstandigheden, onafhankelijk van mijn 
goeden wi l , ben ik verhinderd geworden, Mijn
heer de redacteur, u eerder het recht van dupliek 
in zake mijn artikel over de Koninklijke Academie 
van beeldende kunsten, te verzoeken. 

Zelden ben ik mijns ondanks, met meer ver
rassing , ja zonder te weten hoe, in een soort ge
schil gewikkeld, als in het onderhavige. Van 
nature ben ik zeer afkecrig van twist en gemor, 
vooral als mij eene in alles bevredigende oplos
sing van wederzijds besproken zaken, tot de on
mogelijkheden schijnt te behooren. Tot mijn spijt 
verkeer ik in dat geval met cn tegenover den 
geachten medewerker aan uw blad, de heer 
S. E. W. Roorda van Eysinga, te Brussel. 

Immers hij noemt mij botaf zijn «tegenstander" 
cn slaat geen regard op mijne verklaring, dat 
wij het in hoofdzaken volmaakt eens waren. Ik 
had volgens hem, dc academiczaak tte eenzijdig, 
tc bekrompen en van een te laag standpunt be
schouwd." Waarlijk heb ik reden in overvloed 
hier te denken aan de Meckelenhurger roede, die 
dc heer R. op tamelijk forsch bcstralfende wijze 
op mij dacht te appliccercn. Ik wensch verge
vensgezind te zijn, en hoop mij tc wachten voor 

(*) Met echt nederlandsehe harbaarschheid is die voorzaal 
verknoeid cn vermorst tot eenige scctickanicra en cen donker 
gangetje, zoo maar dwars door do gcschildcrdo plafonds heen 
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vervelende wijdloopigheid, waartoe twistende schrij
vers wel eens vervallen. 

Na een jaar stilzwijgens zeer te recht door dc 
redactie aan beloofde medewerking herinnerd, 
zoekt de heer Roorda een onderwerp en schrijft 
een repliek op mijn academie-artikeltje van 24 
Oct. 1. 1., die ongeveer hierop neerkomt: AI uw 
gekerm, heer Leliman, over opheffing en hervor
ming is «ijdel cn onwijsgecrig". Mij houdt een 
maatschappelijk of politiek Oost-Indisch vraagstuk 
bezig cn zoolang dat niet is beslist cn wel in 
mijnen zin, is dc Koninklijke Academie tc Amster
dam, al bestond ze ook vijfmaal 48 jaren, eene 
dwaze en ontijdige chimère! 

Aangezien ik mij met dergelijke moderne ma
nier van discussie, om zijn partij den mond tc 
snoeren, niet kon vereenigen, verzocht ik den gc-
achtcn medewerker, den heer Roorda, zoo kort 
mogelijk, in n°. 40 van dit blad, zijne quaestic op 
eigen terrein uit te maken, hem herinnerende, dat 
deze academic-zaak in geen opzicht mocht die
nen als zijn tovffre douleur. 

Als antwoord op dit billijk verzoek schrijft de 
heer Roorda een uitgewerkt stuk in n°. 48 van 
28 nov! II., minstens tweemaal zoolang als mijn 
brief in n°. 40, cn betitelt dit: »Ons volkskarak
ter en onze kunst." Blijkbaar verwondert zich 
dc schrijver daarin, dat ik niet dadelijk met eene 
diepe buiging stilzwijgend was uit den weg ge
gaan , en oordeelt het reeds in den aanvang noo
dig te verklaren , dat hij na dit pleidooi (bij ex
ceptie s. v. p.) «het geschil met den heer Leliman 
zal laten rusten." Op mijne beurt vleide ik mij, 
dat het met gematigdheid tot een goed eind zou 
worden gebracht. Zoo ergens, zou hier de bewe
ring niet misplaatst zijn , dat de wijze, waarop de 
heer R. strijd voert, met verschillende zonder
linge namen , die ik liefst verzwijg , te bestem
pelen zou zijn, want de heer Roorda legt den 
heer Leliman woorden in den mond, die dc heer 
L. nooit gesproken heeft, noch denkt te zullen 
spreken. Waar staat het te lezen , dat de heer 
L. heeft gezegd, dat hij »het practisch acht te 
handelen zonder tc begrijpen"; waar legt de heer 
L. den wakkeren strijder, de heer Roorda, »hct 
zwijgen op" en waar wordt deze laatste «het vier
kante gat gewezen?" Zulke distillatie-proeven zijn 
zeer onpractisch, onsmakelijk en komen niet te pas. 

In plaats dat de heer Roorda mijne argumen
ten stuk voor stuk refuteert of tc niet doet, 
maakt hij er zich met eenige algemeenheden af. 
Gaarne laat ik de appreciatie van onze artikelen 
aan den lezer over, en dood gerust wacht ik 
zijne uitspraak in de quacstie of eene kunstzaak, 
mag dienen als machine de guerre tegen dc 
Oost-Indisch-Ncderlandschc politiek. 

De heer Roorda verwijt mij niet onzacht on
verschilligheid voor zijne zaak, cn gce.'t als eenig 
argument twee lange kolommen citaat uit Tainc's 
^Philosophic dc tart dans les Pays-Jlas." Taine 
wordt in de Nederl. Spectator van 28 Nov. 1. 1. 
andermaal besproken. Ik lees daar het navolgende: 
«vnn Taine als schrijver over vreemde toestan
den , liet zich niet anders verwachten dan opper
vlakkigheid en onjuistheid in den sicrlijkstcn 
vorm." Kan het erger? Zulke sommiteiten hebben 
geen recht cn invloed in ons land evenmin als in 
België, want de heer Roorda zal na dc lezing van het 
bekende verpletterend protest van Adolphe Siret 
tegen Taine, toen hij de Belgische kunst, het 
volk en zijn kunstenaren parodieerde, moeten 
zeggen, dat Taine's persifflagc kant noch wal 
raakt en zeer misplaatst is. A propos, waarde 
hecrR., waar heb ik Tainc verweten dat hij zich 
«poëtisch" uitdrukt ? 

Van harte wensch ik dat de zeldzame heer 
Taine, ook door een Nederlander, beter worde 
ingelicht en daarbij worde aangetoond, dat de 
alles behalve stroopachtigc woorden des heeren 
Roorda, luidende: «Onder zulk een trouweloos, 
kleinhartig volk, in een verrotten staat (reeds 
vroeger door ZED. «verlengend Nederland" ge
noemd) kan de kunst niet bloeien ," (Opmerker 
No. 48, 2' kolom, regel elf v. o.), zeer onjuist 
en in strijd zijn met de gemoedelijke betuiging: 
«J'aime mon pags" etc. 

Ja waarlijk , ik hecht aan Taine's «hartverhef
fende dichterlijke tafercelen" geene de minste 
waarde, omdat het mij in dc eerste plaats om 
argumenten van practischen aard te doen is, in 
zaken waar dc practijk alles bcheerscht. 

De stelling des heeren Roorda, dat het verval 
der kunst in Nederland te wijten zou zijn aan zekere 
politieke toestanden, is met Taine's verhandeling 
volstrekt niet bewezen. Ik neem aan het tegen
deel duidelijk cn klaar te maken. 

De heor R. wees mij op Van Campcn en Rem
brandt. Ik antwoordde hem met zijne eigene 
autoriteit Multatuli en nog schijnt hij onvoldaan. 

Ik wees op Griekenland en Italië. Dat alles 
geschiedde (te vergeefs, en juist lag in deze 
wijze van bestrijden eene uitlokking voor den heer 
Roorda, om mij tegen te spreken. Immers men 
moet tegenspreken uit liefde der waarheid. 

Thans heb ik een nieuw argument voor den 
lezer cn kunstkenner. Het is dit: hebben Zwit
serland, Engeland, Amerika, Zweden cn Noor
wegen , Turkije enz. geen heldentijd en geen 
oogcnblikken van grootheid gehad? Waarom zoekt 
men daar te vergeefs eene hloeiendc kunstschool 
als de Nederlandsche? Wie lost dit vraagstuk 
in Dc Opmerker op? 

Trouwens op dat punt kunnen de gevoelens ook 
wel eens zeer verdeeld cn militair of strijd
lustig zijn. De heer Roorda weet, dat Jean 
Jacques Rousseau eene prijsverhandeling schreef, 
ten bctoogc, dat kunsten en wetenschappen 
nis dc oorzaken waren te beschouwen van 
het zedcbcdcrl'. Een zijner beoordeelaars zegt 
daarvan op zijne beurt letterlijk het navol
gende : »Lc principe d'crrour, qui regno dans ce 
discours, consistc a supposcr que Ie progrès des 
arts et la corruption des moeurs, qui vont ordi-
nairement ensemble, sont l'un n l'autre commc 
la cause est a 1'cflet. Point du tout. La cor
ruption vient a la suite dc la puissance et les 
richesses produisent en mime temps les arts, qui 
embcllissent la sociétc. Or il est de la nature 
de l'hommc d'user de sa force cn tout sens. 
Ainsi les moyens de depravation ont du se mul
tiplier avec les connaissnnccs, comme la chaleur, 
qui fait circuler la sève, forme en méine temps 
les vapours, qui font naitre les orages." 

Deze redeneering, minder poëtisch dan de .schit
terende hypothese des heeren Taine , acht ik ruim 
zoo juist en verstaanbaar voor dezulken, die de 
jacht op mooie beeldspraak niet altijd voorop 
zetten. 

Dc heer Roorda verwijt mij onverschilligheid. 
Als ik eens cene partij koos, en die partij was 
toevallig niet dc zijne, zou hij dan beter je
gens mij gestemd zijn? Ik vreezc neen. Ook 
wordt n ij door hem gebrek aan gemoedelijkheid 
onder den neus gewreven. Waarom? Maar waar 
blijft dan de zijne? In zijne tirades over mijne 
onverschilligheid tref ik die allerminst, want 
mijne woorden gaven alleen recht, om tot mijne 
onzijdigheid te besluiten. En dat vergat de heer 
Roorda te doen. Hij was dc aanvaller en niet 
dc ondergeteekende. 

Aan liefelijke termen is bij den heer R. het 
allerminst gebrek. De lieden, die het durven 
wagen met hem in meening te velschillen, wor
den in De Opmerker n°. 48 van 28 nov. 11. aan
geduid als te zijn niets meer en niets minder 
dan „ L E U G E N A A R S VAN U E U O E i ' . " Gelukkig heeft 
die gracieusc qualilicatic geen betrekking op hen, 
die hun woord over de reorganisatie en het be
houd der koninklijke kunstacademie ten beste 
gaven. Het schijnt dat de heer R. hiermede en
kele dagbladschrijvers op het oog heeft. 

Mij bloedt het harte over zekere onzalige en 
leclijke twisterijen , die ons dierbaar land en zijn 
bezittingen in Oost cn West, op den rand des 
verderfs kunnen brengen: zelfs zullen dc kunsten 
cn haren bloei of bevordering daaronder moeten 
lijden en dat is al te erg. Er wordt dan wel 
gezegd: wij handelen over dc kunst of over 
andere zaken van algemeen belang, maar dc 
uitkomst bewijst maar al te dikwerf dat dit eene 
listige leurderij is, en het een strijd over per
sonen geldt, waarbij het gloeiend staal en grof
heden niet worden bespaard. 

Neen, geachte lezer, de zoogenaamde politieke 
onverschilligheid van eenig volk is geen oorzaak van 
het verval barer kunst. Mij dunkt zelfs een belezen 
boer moet dit kunnen bevroeden. De geschiede
nis der meeste kunstenaren pleit precies voor 
het tegendeel. Herinneren we ons slechts dc ge
schiedenis der laatste oogenblikken van Archime
des! Was Protcgenes niet de man, zooals Pli-
nius verhaalt, wien koning Demetrius bij dc 
belegering van Rhodus, te midden van het ge
vecht aan don ernstigen arbeid vond? Waartoe 
zouden meer voorbeelden dienen ? De kunste
naar heeft zijn leven noodig voor zijne studiën, 
en hij, die zich zou willen toeleggen op zoo in
gewikkelde quaestiën, als de heer Roorda , naar 
aanleiding van mijn door hem genoemd «lang" 
Academiewoord, op het tapijt bracht, zou al licht 
gevaar loopen te worden uitgejouwd als een 
«politiekcn tinnegieter", die in de kunst en 

overal, waar hij zich vertoont, eene zeer droeve 
figuur maakt. 

Niets is in de wereld zoo gevaarlijk als half-
kennis zei Gfithe. «Nicht vides sondern viel." 
En dat is schoon gezegd. Het is de waarheid zon
der aanzien des persoons. In dc kunst maak ik 
die spreuk toepasselijk op onze academische scholen, 
en wensch liever in Nederland cénc goed inge
richte academie, als tien halfslachtige instellingen 
tot vorming van den kunstenaar. Ik wensch ook 
cene Academie in Batavia tot opleiding van den 
handwerkstand en den kunstenaar in de Oost-In-
diën, waarover zooveel geklaagd is. 

Ik stem tegen, als het voorstel van den heer 
Roorda ter tafel mocht komen, om dc jonge Ne
derlandsche kunstenaars naar Spanje, Italië of 
Oostenrijk te zenden, ter hunner volkomene op
leiding, want ik vrees voor hunne volkomene 
mislukking. 

Mij dunkt als dc geachte voorsteller R. conse
quent had willen zijn, dan had hij dergelijke 
raad al sedert lang moeten geven aan alle stu
denten en leerlingen der hoogere en andere scho
len, (die in 1809 zoo ongeveer twee millioen 
gulden zullen gaan kosten), want voor hen zou 
eene politieke reis en opvoeding in de genoemde 
Staten , die volgens den heer R. herboren zijn, van 
veel meer belang wezen, dan voor den academi-
schen kweekciing in dc schoone kunsten uit ons 
land. Maar ik houd mij buiten den strijd, die 
alweer in deze zou kunnen ontstaan , omdat ik 
het niet practisch acht tc handelen zonder te 
begrijpen, cn begrijpen is dikwerf zeer moeiclijk 
of wordt niet zelden lastig gemaakt. Ik houd 
voor een «ongeluk en eene der oorzaken van onzen 
achteruitgang" in enkele takken van het mensche-
lijk bestaan, dat elk, die een paar brochures 
heeft gelezen, of die één der partijhoofden onder 
zijne vrienden telt, zich bevoegd rekent vonnis 
te vellen, en oordeelt met een gezach, als ware 
hij alleen in staat en geroepen, elk pleit in het 
hoogste ressort tc beslechten. Zoolang ik aan weórs-
zijden in kunst en andere zaken, mannen van 
kennis en goede trouw met argumenten tegenover 
elkander zie st.:.m, zoolang ik ondervinding en 
feiten tegenover wenschen en theorieën zie, zoolang 
beide partijen met schijnbaar gelijk recht of on
recht, zelfs met heftigheid en — het woord moet 
cr uit — met kwade trouw elkander beschuldi
gen van «leugen, zwcndelarg en eigenbaat" , zoo
lange reken ik mij onbevoegd te kiezen en ben 
ongezind aan den leiband eener partij te loopen. 

Middelerwijl acht ik den kunstarbeid , met on-
verllauwden ijver doorgezet, zeer hoog en ben 
overtuigd dat deze altijd adelt en veredelt. 

Ik stel mij van eene puike academie voor 
kunst de beste gevolgen in ons land en daar
buiten voor, zoowel voor den bloei der kunst 
zelve, als voor het welvaren van hare beoefenaars 
en dc smaak van het groote publiek. Ik vestig 
mijne hoop op eene volledige instelling, met een 
leerstoel voor de cstctika, en een andere voor 
de oudheidkennis, in al hun omvang En mocht 
het noodig worden geoordeeld, dan zou ik het 
wel mogen lijden, dat er een gepaste dozis 
«staatkunde" den leerlingen werd onderwezen, 
al ware het maar alleen om hen tc behoeden, 
dat zij geen bokken maken bij, noch stootcn ont
vangen van de politici, met wien ze het zich 
Inter — cn als zij mannen zijn - tot eene groote 
genieting zullen rekenen te converseeren. 

«Ons geschil" zegt dc geachte heer Roorda van 
Eysinga, in het nommer van 28 Nov. 1.1. loopt nu 
over drie vragen die hij noemt. Deze vragen durf 
ik in geruststellenden zin beantwoorden, vooral 
wanneer onze Academie zal worden hervormd en 
uitgebreid, zooals honderde belangstellenden, 
dat verlangen Misschien kom ik op het onder
werp na de discussiën van de Staten-Gcneraal 
terug. Hiermede neem ik afscheid van den lezer, 
en vertrouw dat de heuschc redactie nog ditjaar 
in haar blad ccn plaatsje zal kunnen vinden tot 
opneming van deze dupliek. Ik mocht de manier, 
waarop dc heer Roorda mij herhaaldelijk toe
spreekt, ook voor derden niet ongemerkt i 
voorbijgaan, en verheug mij dat hij is terugge
keerd als ijverig medewerker binnen den kunst
kring , die De Opmerker zicli sints zijn ontstaan, 
heeft gesteld. Getuige zijn practisch en tegelijk 
leerzaam artikel, dat ik in n". 50 met het meeste 
genoegen heb gelezen. Zulke perziken smaken 
naar meer ! 

Ik heb de eer na betuiging mijner hoogachting 
te zijn : Mijnheer de redacteur, 

UEd. Dw. Dienaar cn Vriend, 
J. H. LELIMAN. 

Derde jaargang. 5°. 52. 

(erietijil geregeM ïederea Zilrrdie; lij 
I». A. THIEHE te Arnhem. 
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26 December 1868. 
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B E R I C H T . 

Uit hoofde van het Kerstfeest wordt dit nommer 
vroeger verzonden. 

De redactie stelt zich voor bij ccn volgenden 
jaargang houtsneden van eenigc hier te lande uit
gevoerde of in aanbouw zijnde gebouwen tc ge
ven; zij vertrouwt daardoor dc waarde van het 
weekblad te verhoogen cn roept de hulp der 
bouwkundigen in, om dit denkbeeld te verwezen
lijken. 

IETS OVER BRöNNER'S PATENT GAS
BRANDERS. 

'fen vervolge op het schrijven van de heeren 
Van Docsburgh en Julius Brdnner over de waar
de der Brönner's patent gasbranders, vermenen 
wij met een enkel woord te moeten spreken 
over een rapport, dat daaromtrent is uitgebracht 
door cene Commissie van het Departement Rot
terdam der Maatschappij tot bevordering van Nij
verheid. Deze Commissie bestond uit de hee
ren Van der Tak, Hugo Molenaar en D. J. Cra
mer, Jr. cn werd den 27stcu December 1807 be
noemd, naar aanleiding der onderstaande vraag, 
die toen ter tafel werd gebracht: 

Voldoet de Brönner's patent gasbrander, bij 
vele gasverbruikers in gebruik, aan de daarvan 
gestelde verwachting. 

Deze vraag werd hoofdzakelijk gedaan ten op
zichte van de beide volgende punten: 

a. «Geeft de Brönner's patent gasbrander in 
vergelijking met den Argand-vlcermuis- en 
vischstaartbrander eene besparing van 40 
tot 00 pCt, indien men hetzelfde lieht-
vermogen verlangt ? 

b. tin hoeverre is de warmte van het licht 
van den Brönner's patent gasbrander min
der in vergelijking tot het licht van den 
Argand-vleenuiiis- cn vischstaartbrander, 
eveneens indien men hetzelfde lichtvcrmo-
gen heeft bij beide branders?" 

De commissie trachtte het eerste gedeelte der 
vraag door photometrischc waarnemingen op te 
lossen, maar voor het tweede gedeelte ontbrak 
het haar aan dc noodige hulpmiddelen • of toe
stellen om daarop een antwoord te kunnen geven. 

Do Commissie deelt als haar gevoelen mede, 
de i vlam van een Argandschenbrander, welke 
uit den aard der zaak van ccn trckglas voorzien 
is, meer warmte bij ccn zelfde lichtvcrmogcn 
dan een Brönner's patent brander zal geven. Wat 
overigens dc vleermuis- cn vischstaartbranders 
betreft, hierin zal wel geen verschil in warmte 
bestaan t dewijl dio evenals de Brönner's patent-
branders steeds open of vrij, d. i . zonder trek-
glazen worden gebruikt. 

De waarnemingen voor hot eerste gedeelte der 
vraag werden gedaan in ccn lokaal nabij het 
stads-timmerhuis, waar zich een photometer der 

gemeente bevond; deze photomeUr wasde»Bun-
sensche," vervaardigd door Alex. Wright. De te 
beproeven gasvlam cn de kaars, welke tot een
heid van licht verstrekte, waren , overeenkomstig 
de inrichting van den photometer, constant op 
2.54. el van elkaar geplaatst. De vergelijking der 
gasvlam had plaats tegen eene spermacetickaars 
van 0 in één pond. (Eng. gewicht). Het ver
bruik der knars was 79 korrels (Ned. gewicht) 
spermacotic per uur. 

De proeven werden met de meeste nauwgezet
heid genomen en geen cijfer van do kaarslichtsterkte 
werd opgetcekend tenzij de leden dor Commis
sie eenstemmig tot hetzelfde resultaat kwamen; 
daar waar eenig verschil bleef bestaan , zijn do 
verschillende cijfers opgeteckend en werd het ge
middelde aangenomen. 

Dc gasbranders tot vergelijking met dc Brön
ner's patentbranders waren 

de porcel. Argand 50 spruitbrander 
» » « 40 « 
» » « 3 2 « 
» » « 1 8 « 

Verder vier ijzeren vleermuis- cn drie ijzeren 
vischstaartbranders van verschillende grootte. Dc 
gasvlammen met deze branders verkregen, wer
den door middel der stclkraan zoodanig gestold 
dat zij , zoo na mogelijk, een even sterk licht 
gaven als de daarbij komende B. P. B, f ) met in
achtneming dat de vlam voldoende was, welke 
niet walmde noch te Hauw brandde. De vlam der 
B. P. B. is niet met de stclkraan geregeld, zijnde 
deze volgens den cisch dier branders, steeds ge
heel geopend geweest. Nog dient dat bij de be
proeving tegenover dc Argand-branders de zoo
genaamde Brönner-ballonbrander.s zijn gesteld, 
terwijl tegenover de vleermuis- cn vischstaart
branders van dc Brdnner vrübrandërs is gebruik 
gemaakt. 

Met betrekking tot de drukking, waaronder 
de gasbranders werden beproefd, zij nog opge
merkt, dat dezo juist kon worden afgelezen, voor 
zoover dit de Argand-vlcermuis- en vischstaart
branders bctrelt, omdat de drukking-aanwijzer 
boven de stclkraan was geplaatst. Wat dc 11. 
P. II. aangaat, het is hierboven reeds gemeld, 
dat dc stclkraan hierbij steeds geheel geopend 
was. Dc kleine openingen in dim Brönner-bran-
der, waardoor het gas stroomt, vervangen hiel
de stclkraan cn men zou dus deu drukking-aan
wijzer tusschen deze openingen en de vlambek 
moeten plaatsen, om de juiste drukking te kun
nen nieten, waaronder de vlam brandt. Daar 
dit niet geschieden kan, zoo hebben bij deze 
branders de waarnemingen zich dus slechts moe
ten bepalen tot die drukking, welke over dc volle 
lengte tusschen den gasmeter en den brander iu 
de leiding aanwezig was. 

Met weglating der tabellen van de waarncmin-

(*} Tot verkorting zal liet wuord Brönner's patent br. 
der door It. 1'. U. worden wrigegeven. 

gen, die in het tijdschrift der maatschappij ter 
bevordering van nijverheid, 1808, deel IX, stuk 
5, te vinden zijn, deelen wij als conclusie van 
het rapport der Commissie mede, dat deze, wat 
dc B. P. B. tegenover de Argand-brandcrs betreft, 
bepaald afkeurend is 

1°. Omdat het gasverbruik der B. P. B. aan
zienlijk meerder is dan dat der Argand-
brandcrs, en 

2°. omdat dc vlam van de B. P. B. als licht 
om bij tc werken, of om er het minst 
vermoeiend bij te kunnen zien, minder 
aanbevelingswaardig is dan de vlam der 
Argandbranders. 

Ten aanzien der vlcermuisbranders is de con
clusie, dat dc groote soort van B. P. B. geene 
sterke aanbeveling verdienen — daar het bij de 
grootste soort der ijzeren vleermuisbranders ge
bleken is, dat hot meerdere gasverbruik boven 
dat der B. P. B. niet zoo beduidend is, als van
wege den heer J. Brdnner wordt verzekerd ; dat 
bedroeg toch slechts ± 2 en 8 pCt. cn was bij 
eene enkele proef zelfs 1 p C t . voordceliger. 

En eindelijk wat de kleine ijzeren vleermuis-
en vischstaartbranders betreft, is het resultaat 
dat aan de lage nummers der B. P. B. niet om 
hunne vlam, die zeer onrustig is, doch wol om 
hun meer zuinig gasverbruik de voorkeur kan . 
worden gegeven, doch in ieder geval zal men 
bij de aanwending van B. P. B. van een veel 
sterkeren gasdruk moeten verzekerd zijn, dan 
dit wel bij de gewone gasbranders wordt ver-
eischt. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
In cene der vergaderingen van het »Arch. 

Verein" tc Berlijn wordt molding gemaakt van 
eene hulpziekenzaal naar Amerikaansch stelsel, 
die het midden houdt tusschen een ziekenhuis cn 
eene tent. 

Ze schijnen als tijdelijke gebouwen wol te kun
nen worden aanbevolen; tc Berlijn werd or een 
uitgevoerd voor rekening van het «Charité" 
ziekenhuis. 

Deze is 28 voet breed, 72 voet lang en be
rekend voor 20 bedden, terwijl de dakconstruc
tie aan dn zijden 9 voet overstekende, door 
afhangende rolgordijnen, nog de gelegenheid 
aanbiedt, om desnoods daarlangs bedden te 
plaatsen. 

Aan de einden der zaal bevinden zich: een 
klein vertrek voor den wachter, eene badkamer 
en closets. 

De wanden en don vloer zijn samengesteld uit 
dubbel cn do dakbedekking uit drie dik hout. 

De venstors kunnen geheel geopend worden cn 
zijn van glasjaloezicën voorzien; eene lantaarnvor-
mige uitbouwing op het dak bevordert daarbij 
zeer dc luchtigheid van het gebouw in den zomer. 

iVJ 



— Gedurende de 41 jaren, die verloopen zijn. 
sedert Stephenson zijn eerste trein op de Stock
ton- en Darlington-boan liet loopen, is er in dc 
spoorwegen in Groot-Britannió' een kapitaal van 
500 millioen £ of 6000 millioen gulden gestoken, 
terwijl dc gezamenlijke lengte der spoorbanen nu 
14000 Engelsche mijlen bedraagt. In het jaar 
1865 waren er reeds 13,280 mijlen spoorweg, 
waarvan étin derde voor enkel spoor en de overige 
lengte voor dubbel spoor. 

— Als leden der jury, voor de beoordeeling 
der ingekomen antwoorden op den Dombouw-
wedstrijd te Berlijn, worden genoemd: Viollet-
le-Duc te Parijs, Prof. Fr. Schmidt te Weenen, 
L. Grüner te Dresden, Prof. Semper te Zurich, 
Von Egle te Stutgart, Dr. Von Ritgcn te Giessen, 
Engelhardt te Munster, Hasc tc Hanovor, Sulzen-
berg, Struck, Hitzig, Hermann en Erbkain tc 
Berlijn. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Z. lil. dc Koning heeft den 

Heer P. J. Mouthnan, Ingenieur van dc Ilollaud-
sche ijzeren Spoorweg-maatschappij, benoemd tot 
officier der orde van de Eikenkroon. 

— Bij de behandeling der begrooting van Bin
nenlandsche Zaken in de zitting van 14 Decem
ber is het lot van de koninklijke academie van Beel
dende kunsten te Amsterdam althans ten dcelc 
beslist, daar het voornemen van don minis
ter van Binnenlandsche Zaken wel tegenspraak 
gevonden heeft, maar niet uitgemaakt is, dat 
eene dergelijke inlichting moet blijven bestaan. 
Door den heer De Bruin Kops was als amendement 
op het onderartikel: subsidie nan dc koninklijke 
academie van Beeldende Kunsten, toelagen aan 
oud kweekelingen dier academie cn toelagen voor 
de opleiding van kunstenaars voorgesteld, de 
laatste zinsnede, luidende toelagen voor de oplei
ding van kunstenaars weg te laten , welk amen
dement na discussie door den minister van Bin
nenlandsche Zaken overgenomen cn mot groote 
meerderheid aangenomen werd. In de discussion 
over dit onderdeel dor begrooting stippen wij met 
genoegen aan , dat vele leden zich tegen de op
leiding van kunstenaars op de ateliers verklaar
den en de heer De Iiruin Kops vvocs de Kamer 
op het verslag der commissie voor het afnemen 
der examens voor het middelbaar onderwijs, in 
dato 12 Juli 1868 uitgebracht en waarbij gecon
stateerd werd, dat het der commissie aangenaam 
was te mogen wijzen op de meer gezette voor
bereiding en studie van hen, die aan dc acade
miën te Amsterdam en 's-Gravcnhagc waren 
opgeleid; die commissie vond daarin het bewijs, 
dat algemeene en grondige opleiding te verkiezen 
was boven geïsoleerd onderwijs. 

De heeren Bosch Kemper, Storm, Blom, Thor-
becke, Rochusscn en meer anderen verklaren zich 
tegen de opleiding van kunstenaars op ateliers 
en naar ons inzien te recht. De Academie moet 
te Amsterdam of op eene andore plaats behouden 
•blijven, zij het dan ook op eonigszins gewijzigden 
voet, daar alle inrichtingen voor verbetering vat
baar zijn. Wij betwijfelen of de 'Polytechnische 
school goede bouwkundigen zal leveren en de on
dervinding hoeft ons geleerd, dat de Acndcn ie 
te Delft hierin te kort schoot, hoewel dit niet 
aan dc studenten tc wijten was, maar wel aan 
de richting van het onderwijs, dat in do bouw
kunde gegeven werd door een persoon, die zich 
beroemen kon nimmer iets te hebben gebouwd. 

Hoewel de begrooting aangenomen i s , kun de 
opheffing der Academie nog voorkomen worden , 
als op de vele bezwaren daartegen met aandrang 
gewezen wordt cn wij hopen dat de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst in doze het voor
beeld geven cn krachtig optreden zal, nu zij weet 
dat hare stem bij vele loden der Kamer weer
klank zal vinden. 

Mochten die pogingen door verkeerd inzien dor 
zaak schipbreuk lijden, dan verwachten wij van 
het gemeentebestuur van Amsterdam, dat het de 
golden voor handhaving der Academie op hare 
begrooting uittrekt en de ondervinding zal loeren, 
dat kunstenaars wel aan de Academie, maarniet 
aan dc door don Staat onderhouden Polytech
nische school gevormd worden. 

Amsterdam. In dc zitting van den gemeen
teraad, den 10 dezer gehouden, heeft dc boor 
Van Bosse dc aandacht gevestigd op de voorge
nomen afsluiting van het westelijk IJ; hij nchtto 
het plichtmatig dat de Raad, na ingewonnen ad
vies van deskundigen, in een adres aan den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken zijne zienswijze 
hierover zoude kenbaar maken. De heer Van 

Bosse stelde voor, om B. en W. uit te noodigen 
eene commissie van deskundigen tc benoemen, 
aan welke het onderzoek (met hot oog op de con 
cessie der Amsterdamschc kanaalmaatschappij) in 
deze zaak zal worden opgedragen en wier rap 
port nan den Raad zal worden ingediend. Na 
eenige discussie cn nadat de voorzitter verklaarde 
tegen de benoeming dezer commissie geen bezwaar 
te hebben, werd het voorstel van den heer Van 
Bosse aangenomen. 

— Aangezien de uitslag der laatste prijsuit-
scbrijving van dc maatschappij tot bevordering 
der bouwkunst, Juli 1808, ter algemeene verga 
dcring van 1869 moot worden bekend gemaakt, 
cn ook voor' de beantwoorders dezer prijsvragen 
een kortere tijd dan de gewone beschikbaar kon 
worden gesteld, heeft het bestuur in zijne zitting 
van 27 October 1868 besloten, ccn tweede stel 
prijsvragen op te maken en daarbij primo Novem
ber 1869 als tijdstip van inzonding vast te stel
len. Door dezen maatregel wordt het onvermij
delijk verzuim van 1860 hersteld en geschiedt 
de toen onmogelijk geworden prijsuitschrijvin 
thans. 

Daarenboven zal do uitslag van dit twecdo stel 
prijsvragen in bet jaar 1870 ter algemcene ver
gadering worden bekend gemaakt, cn op die 
wijze deze maatschappelijke zaak, op vroeger ge
bruikelijke wijze, ook voor vervolg van tijd zijn 
geregeld. 

De beide, nu uitgeschreven prijsvragen zijn : 
1°. een gebouw voor eene hoogere burger

school met vijfjarigen kursus; 
en 2». eene kunstkast, hoog 3 el , breed 5 cl. 

Voor de eerste prijsvraag worden tor mede
dinging uitgenoodigd alle bouwkundigen, geboren 
of woonachtig in hot Koninkrijk der Nederlanden, 
en voor de tweede prijsvraag is de mededin
ging uitsluitend voor de leden. 

De uitgeloofde prijzen bestaan voor elke vraag 
in een getuigschrift en eene som van driehon
derd gulden voor de eerste- en van vijftig 
guldon voor de tweede prijsvraag. 

Groningen. Door dc vereeniging van Indus-
triëelen cn Werkbazen is eene som van ƒ 5 0 
beschikbaar gesteld, tot het houden van een con
cours onder werklieden , die leden zijn van de 
Sociëteit van Handwerkslieden. 

Op den i7ic" dezer hebben de bestuurders van 
beide vcreenigingen eene bijeenkomst gehad, waar
in is besloten, om zich bij dat concours tot drie 
vakken te bepalen. 

Na eenige discussion is vastgesteld, om dc vol
gende prijsvragen uit te schrijven: 

«. Voor timmerlieden: het vervaardigen van 
eene vurenhouten trap voor huiselijk gebruik, 
minstens hoog 1.50 el. 

b. Voor stukadoors: het bootscoren, vormen 
en gieten van oen ornament, volgens op te ge
ven teekening. 

c. Voor schrijnwerkers: het maken van een 
met mahoniehout opgelegd speeltafeltje. 

Voor het beste en doelmatigste voorworp zal 
uitgeloofd worden cenc som van ƒ 1 0 , en voor 
het daarop volgende ƒ5 . 

De bekroonde voorwerpen blijven het eigendom 
der makers 

Ho vergadering benoemde eene commissie be
staande uit dc H II. J. D Schutter, P. Brugmans, 
II. Brugmans en J . J. Halm, om zich mot de 
hoofdleiding vanhet concours te oelasten. 

Wij voelen ons genoopt de aandacht hierop tc 
vestigen, omdat het de tweede maal binnen oen 
jaar tijds is, dat dc vereeniging van industricclon 
en werkbazen gelden uit bare kas tor beschikking 
van de Sociëteit van Handwerkslieden stelt, en 
alzoo toont, dat zij dc Sociëteit, die zij van do
zen zomer in hot loven riep, cn die thans 108 
gewone en 53 buitengewone leden telt, steeds 
wil ondersteunen. 

Het ware te wenschen, dat haar voorbeeld 
navolging vond , en dat de werkbazen meer en 
meer mochten overtuigd worden, dat bel ook 
hun voordeel is wanneer zij hunne knechten in 
dc gelegenheid stellen zich tc ontwikkelen. 

Z w o l l e , 18 Doe. Heden avond vergastte hot 
Bestuur van de Afd. Zwolle der Vereeniging tot 
bevordering van fabriek- c n handwerks-Nijverhcid 
in Nederland, bare l e d e n en vele genoodigden, 
vooral bazen en knechts, op ccne verhandeling 
van den heer Dr. J. II. Knijpers, Iceraar nun de 
Rijks lioogere-burgorschool alhier. Op de hom 
eigene cn gemakkelijke wijze besprak hij de hoog
ovens en de chemische werkingen , die duin in 
plaats vinden, een cn under door proeven aan

schouwelijk gemaakt. Deze lezing zal door meer
dere gevolgd worden, waarin de vorming van 
staal, het smeden en verbinden van ijzer cn staal, 
enz. do hoofdpunten der beschouwing zullen uit
maken. Voorzeker wetenswaardige zaken voor 
ieder, die het met don werkman wel meent. 

Wageningen. Door de alhier gevestigde spoor
weg-commissie Arnhem—Schalkwijk is aan den 
minister van binnenlandsche zaken liet volgende 
adres gezonden. 

Excellentie! 

Ondergeteckendon wenschen Uwe Excellentie te 
wijzen op het groot gewicht van den geprojee-
teerden weg van Arnhem naar Schalkwijk en ver
der naar Rotterdam, op al die plaatsen aanslui
tende aan de staatsspoorwegen. 

Door die lijn toch zouden de beide gedeelten 
van het staatsspoorwegnet, welke thans alleen 
worden verbonden door eenen weg, toebehoorende 
aan eene bijzondere maatschappij, zoodanig wor
den aaneengesloten, dat er doorgaande lijnen 
zouden zijn van het zuiden naar het noorden on 
van hot westen naar het oosten des Rijks, welke 
door dezelfde maatschappij werden geëxploiteerd. 

De voordeden aan zulk eene eenheid van ad
ministratie als anderszins voor het geheele vervoer 
verbonden, zullen zij Uwe Excellentie niet behoe
ven op te sommen. De ondervinding loert ge
noegzaam dagelijks, welke bezwaren aan den 
tegenwoordigen toestand verknocht zijn. De op
brengsten voor het Rijk, hetwelk geldelijk zoo 
groot belang heeft bij den gunstigen uitslag dor 
exploitatie, zullen daardoor stellig aanmerkelijk 
toenemen. 

Is nu zulk eene verbinding van dc beide doe
len van het staatsspoorwegnet zeer wenschelijk, 
ja bijna noodzakelijk tc achten, or is daarenbo
ven geen project met dit dool gemankt, voor ge
ringere kosten uit te voeren dan het hunne, het
welk blijkens de daarvan gemaakte opnemingen 
ongeveer 4 millioen gulden zal kosten, dus nog 
minder dan eene enkele overbrugging, welke voor 
andere verbindingen noodig is. 

Daarbij komt, dat deze lijn eene strook zal 
doorsnijden, welke vrij dicht is bevolkt cn bloei
ende gemeenten bevat, een rijken landbouw en 
veeteelt bezit cn daarom ook door hare ligging 
langs de rivier nieuw voedsel aan den spoorweg 
zal bijzetten. 

Het belang voor het geheele Rijk, om eene ver
binding tusschen de beide deelen van het staats
spoorwegnet door dezelfde maatschappij geëxploi
teerd te verkrijgen langs den meest onkostbaren 
weg, is dus geheel in overeenstemming met de-
belangen van een groot en gewichtig deel des 
lands, hetwelk bij den aanleg van den Rijnspoor
weg tot beider nadeel geheel is over het hoofd 
gezion. 

Ondcrgeteekenden nemen daarom de vrijheid 
Uwe Excellentie dringend te verzoeken, om wel 
te willen bevorderen, dat alsnog de door hen 
geprojecteerde spoorweglijn Arnhem—Schalkwijk 
in het staatsspoorwegnet worde opgenomen cn 
alzoo voor rekening van den Staat worde aangelegd. 

Mocht hierin echter bezwaar gemaakt worden, 
dan verzoeken ondergetcekenden, onder genot 
van subsidie van staatswege, concessie tc mogen 
ontvangen, ten einde zelf die lijn tot stónd te 
brengen cn vervolgens hare exploitatie te verzoe
ken aan de maatschappij, welke dc staatsspoor
wegen exploiteert. 

I N G E Z O N D E N . 

De heeren Alers, Rooseboom en Mijnliclf vor
men alhier dc commissie tot bevordering der be
langen van de internationale tentoonstelling der 
ambachten, te houden te Utrecht in het volgend jaar. 

Daar geen dezer heeren, met hoeveel kennis 
en ijver dan ook bezield, eenigszins mot de am
bachtswereld in betrekking staat, laat staan zelf 
in dezen werkkring te huis behoort, dunkt mij 
dat dc goede zaak niet op het incest zal kunnen 
bevorderd worden. 

Wio zal hot mij tegenspreken, dat een of meer 
ontwikkelde ambachtslieden hierin niet van veel 
nut voor dc goede zaak zouden kunnen werk
zaam zijn. 

Laat bijv. uit elk der 't incest tc vertegen-
woordige ambachten, een bekwame beoefenaar 
nan dergelijke commissie worden toegevoegd. 

Belangrijke zaken van het vak dienden aan 
bekwame mannen uit het vak te worden ter be
hartiging toevertrouwd. Het moet in. i . zeer 

moeielijk zijn, wanneer men belangen moet ver
tegenwoordigen , waarin men niet zeer eigen
aardig, dat wil zeggen: door ondervinding, in 
thuis is. En nog to meer in het vak der am
bachten, waarbij zoovele bijzondore eigenschappen 
en eigenaardigheden in 'tspel zijn. 

Met de plaatsing dezer regels zult ge, geachte 
redacteur, bijzonder verplichten, voor de goede 
zaak. UwEd. Dienaar, 

Vianen, 21 Dec. 1808. L. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Afdeeling ROTTERDAM. 

In de op den 18 December gehouden verga
dering gaf de heer VV. N . Rose van 's-Graven
hage, eerclid der afdeeling, eene beschrijving 
van den onlangs geslooptcn toren te Maastricht. De 
geachte spreker zeide, dat door het sloopen vun 
dien toren, welke met machicoulis (') was voor
zien, een der laatste gedenkteekencn der verde
digingswerken van liet midden der 15' eeuw 
verdwenen is. 

De heer Labryn sprak over het gebruik van 
ijzeren binten. 

De hoer Rietschoten vestigde do aandacht op 
een nieuw uitgevonden boorwerktuig, hetwelk in 
Schotland )met het beste gevolg tot het maken 
van tunnels in rotsgronden wordt toegepast en 
ook tot het bewerken vau alle harde steensoor
ten met voordeel aan te wenden is. 

Aan de leden werden ter bezichtiging aange
boden : 

a. verschillende modellen van Ransome's kunst-
of zandsteen , die van nette bewerking ge
tuigden. 

b. Beton van verschillende samenstelling, ver
vaardigd van Portlandsche cement uit dc 
fabriek van de heeren Dijckerhof en Zonen, 
te Biebrich. Omtrent dit (cement zijn gun
stige verklaringen bekend gemaakt. 

c. Bouwkundige- cn andere plaatwerken. 
Een voorstel van den secretaris, den heer Van 

Goor, om voortaan prijsvragen van constructicvcn 
aard voor de leden der afdeeling uit tc schrijven 
en daardoor ook aan jeugdige beoefenaars der 
bouwkunst gelegenheid tot toetieding als lid cn 
medewerking open te stellen, vond algeineenen 
bijval. 

Nadat de heer Van Andcl en anderen eenige 
verkregen resultaten hndden medegedeeld betref
fende de Norton's pijp weiboring, welke hier ter 
stede reeds op 40 plaatsen met moor of minder 
gunstig gevolg is toegepast, werd de vergadering 
gesloten. 

AFDEELING ZWOLLE. 

Vergadering van 10 Oct. 1868. De eerste 
vergadering van het winterseizoen werd door den 
Voorzitter mot ccne inleidingsrede geopend cn 
den leden eene getrouwe opkomst ter vergadering 
cn de nauwkeurige nakomingen hunner vrijwillig 
op zich genomen verplichtingen op het hart ge
drukt. 

Verschillende nieuwe leden worden aangeno
men ; dc leesinrichting was met enkele werken 
vermeerderd, waaronder ook de Industrie Courant. 
Op uitvoerige wijze werden de wijzigingen be
sproken , die de maatschappij tot bevordering dor 
Bouwkunst zou kunnen ondergaan, naar aanlei
ding der toen aanhangige vraag van den hoor 
Gosschalk, welke vraag door den Voorzitter was 
ingeleid. Tevens werd besloten tot bet doen op
meten van een paar hier ter stede bestaande 
oude gebouwen. 

Vergadering van 31 Oct. 1808. Na alloop dor 
huishoudelijke werkzaamheden noemt dc Voorzit
ter, de heer B. lieinders, het woord en bespreekt 
als inleiding, of liever als het aanvangpunt van 
eene door hom in het vervolg to houden schets 
eener algemeene geschiedenis der bouwkunst, de 
oudst bekende voortbrengselen in dat vak, n. 1. 
de Ccltischo cn Druidische gedenkteekencn. Do 
voornaamste voorwerpen uit dat tijdvak op do 
kusten van Bretagne, Normandic, Anglosy, enz. 
worden door schetsen toegelicht, cn hot doel cn 
de strekking van deze, voor zooverre ze zijn na 
te gaan, aangegeven. 

Vergadering van 28 iVow. 1868. Deze bijeen-

(*) Trous carrés OU lurges ruinures pntioufa horifon-
Uüeuicut le loug du ehciiiiu de rouilt d'ituc tuur eu d'uue 
•uurtiue, et periiicttaut d'cu deïendre lu pied eu laiuaut 
tuinber des plural, des pieces de beis eu des matièrts 
brdlautcs, etc. Violet-h-Duc, Dictiuu. raisouué de l'urelii-
lecture fraucaiae du Xle au XVIe siècle. 
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komst word hoofdzakelijk gewijd aan eene ver
handeling van het l id , den heer G. v. Davelaar 
Cnopius, oud-ofllcier der Genie in Oost-Indiö, 
die op eene even aangename als degelijke wijze 
zijne ondervindingen in die bezittingen met be
trekking tot het bouwen mededeelde — de hout
soorten nader verklaarde en dc voor- en nadee
len van die materialen deed uitkomen. 

Met cenc beschrijving van het veelvuldig ge
bruik der bamboe en do inrichting van de ver
schillende huizen en woningen, besloot dc spreker 
zijne voordracht. 

Vergadering vun 19 Dec. 1868. Behalve de 
regeling van huishoudelijke zaken, zag dn verga
dering tot haar genoegen als spreker optreden 
den heer J. W. Bosboom, opzichter bij de Ge
meentewerken alhier, die eeno lozing hield over 
hot hout in hot algemeen cn het eikenhout in 
het bijzonder. Na eerst de hoedanigheden aan
gegeven te bobben, die goed hout moeten bezit
ten , alsmede dc gebreken, dio de waarde er van 
verminderen, wees spreker de oorzaken aan, 
waardoor dio gebreken ontstaan, schetste de 
wijze, waarop men zo kan herkennen en eindelijk 
die, waarop hout dient te worden gekeurd. 

Ten slotte vertoonde de Voorzitter monsters 
vloertegels uit verschillende buitenlandsche fabrie
ken , terwijl het gesprokene tot inleiding strekte 
van vele en belangrijke discussier). 

Varia. 
Houten Parquetvloeren. Om goede par

quetvloeren samen te stellen, waardoor tevens 
het gevaar van zwamgroeing wordt voorkomen, 
wordt over vlak gemaakte puin, eene laag met 
gips gemengde specie aangebracht. Hierop wordt 
eene laag asphalt van 1 a lfA Ned. duim ge
spreid , warm verwerkt cn daarin tevens de ver
schillende stukken der parquetvloeren eenvoudig 
ingedrukt. 

Correspondentie. 

Den Heer H. te G. Het ingezonden stuk over 
arbeiderswoningen is der Redactie minder geschikt 
tot plaatsing voorgekomen cn zal u worden terug
gezonden. 

Verschillende stukken zijn, wegens gebrek aan 
plaatsruimte, blijven liggtii. 

Aankondigingen. 
Maandag, 2$ Dcc. 

Middelburg, teu 10 nrc, aan bet provinciaal bestuur: 
het makeu cn inhangeu vnn ecu paar Nooddeuren vuor de 
oostelijke schutsluis van het kanaal vau Neuzen. 

Dordrecht, ten 11 ure, teu huize van deu heer P. K. 
vau der Made: bet maken van twee kapitale hcercnliuizcu 
met ccne bergplaats. 

Arnhem, ten 12 ure, nnu het prov. bestuur het ver* 
hoogcn van den Vccrwcg op den regter Mnusoevcr, vnu dc 
Brouwerij te Necrassclt tot nabij het Kroonwerk Cochooru, 
tegenover Grave: welke Vccrweg deel uitmaakt vau deu groo
ten weg der Utc klasse no. 8, van Nijinegeu naar Grave. 

VrooiiiHhoo» , (bij Almelo), ten 12 ure: het bouwen 
ecuer Kerk voor de Herv. gemeente. 

Arnhem, teu 12 ure, aau het prov. bestuur: het 
dagelijkseh onderhoud van het gebouw voor het Provinciaal 
Bestuur van Gelderland te Arnhem, benevcus het uitvoeren 
van eenige herstelliugeu cu vernieuwingen aan dit gebouw, 
ingaande den lsteu Januari 1869 cu eindigende den Sisten 
December 1871. 

Amsterdam, ten 12 ure, op het raadhuis: lo. Het ma
keu vau eene ouderheide Kuudccriug met bet metselen der 
penanten, walhoofdcu eu vleugelmurcu, cn het daarstellcn 
van al dc overige timmer-, metsel- cu lmrdsleeuwerken voor 
de verbrcediug vnu de steenen Wulfbrug No. 204, overdcu 
Otidezijds Voorburgwal tusseheu dc Damstraat eu Oude Doe
lenstraat; .-ii. bet maken cu stellen vau al de Ijzerwerken 
voor voornoemde Brug; Ho. Dc levering vnu ICscnuzijnschc Dek-
stecnen, ten dicuste vnu de iu het jaar 18(11) tc vernieuwen 
steenen Wallen; 4o. (op prijstaricf) het doeu vun herstellin
gen cu vernieuwingen aau de steeueu eu houten walleu laugs 
dc grachten en watereu en ann de gemetselde Riolen onder 
den opcubarcu weg der gemeente Auisterdnm, gedurende dc 
jaren 1800, 1870 cu 1871; 5o. het vernieuwen van 10,205 
vierk. elleu bestrating iu eenige straten eu het ouderhoudeu 
daarvuu gedurende 3 jaren, benevens het levereu van 1)0,000 
stuks Keien en .'100,000 stuks kliukerts voor andere Onder
houdswerken, ecu cn under iu drie perceeleu of iu massa. 

Utrecht, door de Directie der Nedcrl. Rhijuspoorweg-
Maatsebappij: het makeu vau een pcrroiimuur op staüou 
Westervoort. 

IIIngHdag, 29 D M . 
Muantrlrht, ten 12 ure, iu dc kleine Redoute Zaal in 

het Uomcdic-gebouw: lo. het slechten vnu dc werken Bran
denburg met zijne couvre-foce, Heutiuck cu Overijssel; 2o, 
het slechten van de werkcu Kngeluud, Fricslaud, Willem 
en Wilcke, nlleu iu de vestingwerken tc Maastricht. 

' H llage, teu 12 ure, aan bet departement van Marinei 
het bouwen eu leveren van drie loodskutlcrs, met beschie
ting eu mastgestel. 

'• llage, teu 12 ure, aan het ministerie vau biuueul. 
zakcu: het onderhouden van cn het doeu van eenigo herstel
liugeu uau de landsgebouweu tc 'sllajre. 

Nijmegen, ten 1 ure, teu raadhuize: lo. het doou 
der ouderhouds- eu andere werkcu aau de stads kadeu, ha-
vcus, straten , pompen, begraafplaatsen, gebouweu en audere 
geinccutc-cigcudommeu gedurende het jaar 1860; 2o. de le
vering vau vijf eu twintig duizcud straatkeien, uegeutieu 
houderd bandkeien cu twee houderd tien strekkende elleu 
trottoirbanden; .'lo. dc levering vau negentig duizend machi
naal gevormde vlakke straatkliukeratccncu; 4o. het levereu 
cn stellen van ceuc wclwatcrspoinp boven deu bestaanden 
Put in dc Burgtstraat. 

Woensdag, 30 Dcc. 
Dcrgcn-op-Zooni, teu 12 ure, iu het Ncderlandsch 

Koffijhuis: het slechten vun het bustiou Coehooru, met ecu 
deel der voorliggende werken vau deu hoofdwal tusschen dat 
bastion cu den linker proh'l muur der Bosch poort eu het 
inaken van eenen weg tot vervanging van ecu deel van deu 
straatweg unar Autwcrpcii. 

Arnhem, ten 1 ure, ten raadhuize: lo. het ouderhoud 
der schoolgebouwen met ouderwijzerswouiugen gedurende 
1860; 2o. bet onderhoud dergriut-, zand- eu"heidevcgenge-
durcude 6 jaren; ;lo. het onderhoud der openbare pompen 
eu het verrichten vnu lood- cu zinkwerken gedurende .'1 ja-
reu; lo. de levering van smidswerkeii in 1800 beuood'gd; 
oo. de levering van materialen, als: 300,000 Stcnzclberger 
keien, 6-10,000 klinkerts, houtwaren, spijkers cu pluutsocu 
in zes perceelen; Co. het verrichten van keien- eu kliuker-
bestratingcu iu 1860. 

Harderwijk, ten 1 ure, ten raadhuize: de verbouwing 
van een der localeu vau dc burgerschool. 

Zwol le , ten 1 ure: teu raadhuize: lo. het zesjnri" on
derhoud der openbare pompen cu 2o. dc levering van diverse 
materialen ten dienste der gemeente. 

Donderdag, 31 December. 
MaiiHtricht, ten 10 ure, aau liet prov. bestuur: het 

onderhoud van den begrindeu ouderbenn vnu den Westelij
ken kanaaldijk der Zuid-Willemsvaart voor de1.! tijd vau 2 
jaren, iugaandc lo. Januari 1861). 

Zaterdag, 2 Jan. 
Utrecht, ten 2 ure, aan het provinciaal bestuur: her-

bestcdiug vnu het ouderhoudeu vnu een gedeelte van den 
Hollandschcu IJsscl en dc daartoe bebooreudc rijks-wntcr-
staatswerkcu, gedurende 1860. 

Utrecht, ten 2 ure, ann het prov. bestuur: Het onder
houden van bet zand- eu jaagpad tusschen Breukelcu cu 
Ouderkerk, met al de gebouwen, uruggcu, schociingeii: euz., 
tut dit znud- cn jungpad behoorende, cu wel vnu al 1 Ja-
uuari 1860 tot UI December 1871, in twee perceelen. 

Dorkwcrt, (Grouingeu) teu 3 ure, bij J . Nienliuis: het 
bouwen vnu een torcu tcgeu dc kerk aldnur, 

Maandag, 4 Januari. 
Wallagen , ten 1 ure, ten raadhuize; eeuige hcrstclliu-

gen eu vernieuwingen aau de gebouwen cu audere werken 
der gemeente, met liet gewoon ouderhoud iu 1860. 

Donderdag, 7 Jan. 
'ullage, ten 12 ure, aau het ministerie vnu binnenl. 

zakeu: het innken vau een Strekdam langs den Regter oever 
der Oude Mnas boven de Spoorwegbrug bij Dordrecht. 

Vrijdag , 8 Jan. 
Zwolle, ten 12 ure, nau het proviuciaal bestuur: bet 

uitvoeren vau vcruieuwiugcu cu herstelliugeu euz. uau de 
kuustwerkeii, gebouweu euz. der Dcdcmsvaart en hare 
zijtakken gedurcude het jaur 1860. 

Z w o l l e , teu 12 ure, aau het prov. bestuur : het ou
derhoudeu vau dc narde cu verdicpiugswerken van dc De-
demsvaart eu hare zijtakkeu over 1869. 

Zatcrd tg, 14» Jan. 
Ilarllngen, teu 10 ure, bij D. Miuucma: hetnaulcggea 

vau ecu stecuglooiiug teuuoorden vnu Hurliugcu, laug 139 
elleu, en verzwuring vnu het uevculiggeud aardewerk, ter 
lengte vnu 216 cllcu. 

Dlusdug, 19 Jan. 
Kleoster-Zande, gemeente Honteuisse , teu 3 ure: Het 

bouwcu vau eene K. K. kerk met torcu, waarvau de mate
rialen meest alten door het kerkbestuur zullen geleverd 
worden. 

Afloop vau aanbestedingen. 
Nijmegen, 12 Dec: Het maken van ecu fort op den 

hoofddam bij Pnuucrdcu. De miuste iuschrijver wns de heer 
Straatman te Deventer voor ƒ 421,500. Het werk was begroot 
op ƒ450,000. 

Kaarden, 1» Dcc: Het doen vau verbetcriugen aau de 
vestingwerken alhier cu uau dc Karuemelksloot in de nabij
heid vau deze stad. Aauuemer werd dc heer vau Dartelen, 
vau Amsterdam, voor /"UO.öOO, zijnde ƒ400 beuedcu dc be-
grootiug. 

'H l lage, 17 Dec: Het Opruimen der telcgraaflyn vnu 
Goes naar Verse keu tlain met hut innken vau cenc tclcgrnuf-
lijn vau Goes laugs dau staatsspoorweg tot het Zuid-Bevc-
laudschc kanaal, cu van daar naar Hauswccrt, in écu per
ceel. Negeu billetten waren ingekomen; bet minste was dat 
vau deu lieer V. dc Koek, te kruiuiugcu, voor / 513. 

Haar lem, 17 Dcc: het op dc diepte houdeu van de 
gracht ton Noordcu van het huis vau correctie te Hoorn, 
ijedureude de jaren 1860, 1870 cu 1871. Daarvoor wns dc 
minste iuschrijver de heer J. vnu Iïicl Wz., te Hoorn, voor 
/"270 per 3 jareu. 

Helder, 17 Dcc: lo. het bouwcu vau ecu wachthuis iu 
het fort Coruelis Dirks le Helder; iniusle inschrijver dcheer 
S. vnu der Wonde vour J 4630; 2J. het maken vau traver
sen eu afsluitingen op de batterij vau het Wicrlioold; min
ste inschrijvers dc heeren gebr. Moorman, voor ƒ2400. 

Arnhem, 18 Doe: Het ouderhoudeu vnu eeuige ryks-
sluizen, bruggen, duikers, peilschalen eu andere voorwerpcu, 
behoorende tot de werken vau deu Boveu- cn Ncder-Riju 
eu IJsscl, iu dc provincie Gelderland, vnu deu lsteu Januari 
1860 tot eu met deu 31stcii December 1871, iu twee per
ceelen. Miuste inschrijver: le perceel D. Stokman tc Lobith, 
voor ƒ1633; 2c perceel IJsscl W. Oarmiggelt, tc Brommen, 
voor ƒ350. 

Arnhem, I S Dec: bet ouderhoud vau het Apeldooru-
sche kuuanl iu 1860. Minste iuschrijver A. Rouwenhorst 
tc Apeldoorn voor ƒ ^0,000. 

Zwol le , IS Dec: lo. bet iu 1800 onderhouden van 's rijks 
zeewerken en bet uitvoeren vnu onderscheiden werkcu op 
het eiland Schokland; 2o. het tweejarig ouderhoud der ge; 

bouwen vnu dc administratie der iu- en uitgaaudc rechteubij 
dc Glaiierbrug. Vau bet le werk is miuste inschrijver ge
weest dc heer J . Visser, tc Murkuu, voor ƒ25,375; van het 
2c werk de beer M. (leerling, t: Knscbede, voor ƒ 620. 

Helder, 1» Dcc: het mnkcii van een overdekkingskap 
over bet ramtvireusehip de Stier, waarvan nuuueiuer is ge
worden de heer NV, lloveu tu 'sllagc, voor ƒ6417; hoogste 
inschrijver was dc heer P. Dekker alhier, voor j 7694, 
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A ni er sloor I , 19 Dcc.: het bouwen van twee stallen iu 

5laats van den afgebranden stal tc Amersfoort. Aannemers 
e hecren Colder cu van Doornik aldaar voor ƒ 61,000. 
Ut rech t , 19 Dcc.: het onderhoud gedurende 1869 vnu: 

dc sluis c. a. te Vreeswijk, aangenomen door J. Barucveld 
aldaar voor ƒ8050; do straatweg Utrecht-Vrccswnk, door 
dezelfde voor f4,355; dito sluis c. a. tc Nicnwcrsluis door 
E . van Schaik aldaar voor ƒ972; dito jaagpad Utrecht-Woer
den door N . Zwanenburg tc Woerden voor M444; ijssclstraat-
klinkcrs, aannemers gcb. Formijnc voor ƒ12.38, Ütrcchtachc 
klinkcrdn'clingcn A. C.Schouten voor ƒ9 ,40 5 ; heidcofduin
zand M . Zwart voor ƒ0.45 per e l 3 ; Btccnkalk de erven II. 
Trip voor ƒ0.58 per mud; tras dezelfden voor ƒ0.99 per 
mud ; trottoirband T. J . Smits tc Dordrecht voor ƒ 2,828; 
hardstcencn roosterramen dc erven H. Trip voor ƒ7.97 per 
stuk; straatkeien dezelfden voor ƒ93.49. 

Bergen op Zoom, 21 Dcc: Het slechten van het ra
velijn Stoclcmat cn van dc bastions Bekaf 1 cu II , waar
voor dc inschrijvingen tweeledig, als lo. voor het geheele 
werk cn 2o voor het geheel zonder Bekaf 1. 

1. J . van Lujjk tc Kapellen ƒ 13000 cn ƒ 12600. 
2. A. Roggeband te Waarde , 8295 
3. J . van Haaftcu tc Slicdrecht „ 7300 „ „ 5700. 
4. W. Lock tc Steenbergen „ 7000 „ „ 5800. 
5. A. Visser tc Slicdrecht „ 0670 „ „ 54S0. 
6. M . Geurtstc 'sHcrtogclibosch „ 6308 „ „ 4828. 
7. S. den Houtcr te Steenbergen „ 0202.02,, „ 5151.51. 
8. A. Rcindcrs te Brcskcns „ 5829 „ „ 4807. 
9. W. M . Schram te Slicdrecht „ 5800 „ „ 5500. 

10. C. J . Marijnen to Breda „ 5078 „ „ 4470. 
11. W. Trimbos tc Bergen op Zoom „ 4990 „ „ 4100. 
12. M . Hagenaars tc Wouw „ 4698 „ „ 3490. 
13. G. Keij te Rotterdam „ 4300 „ „ 3700. 
14. J . B. Timmcrmaus tc Bosch „ 4213 „ „ 3297. 
15. G. van Hanrcn tc Driel „ 4170 „ „ 3550. 
16. A.AssclbcrgstcBcrgcnopZoom,, 3400 „ „ 2700. 

V e n l o , W Dcc.: lo. het slechten van dc werken buiten 
de Rocnnoudscho Poort: H. Verbruggcn tc Drctuncl ad 
ƒ17890 ; 3. Boshouwers te Vechten ƒ14200; J . B. Timmer
mans te 'a Hertogenbosch ƒ12375; H. Bloemen te Vculo 
ƒ11799; A. F. van Scters tc Vugt ƒ10450; 1'. A. Grubbcn 
tc Blcrik ƒ9987; H. H . Jockin te Vcnlo fmO; S. Hen
driks te Panncrdcn fVHOO; A . Linskens te Hlcrick ƒ9400; 
P. H . Tocbosch to Vcnlo ƒ 7669 cn H. van Gasselt te Vcnlo 
ƒ7123. 2o. het slechten van de werken buiten de Maas
poort: J . Boshouwers te Vechten f 12400; II. Bloemen te 
Vcnlo ƒ 11990; F. A. Grubbcn tc Blerick f 11390; A. I.ins-
ksns te Hlcrick ƒ 11300; H. Verbruggcn tc Drcuincl /"9780 ; 
J . B. Timmcniians te 'a Hcrtogcnbosch ƒ9566; A. F. van 
Scters tc Vught ƒ 8880; H. van Gasselt te Veulo ƒ8097; 
cn H . H. Jockin te Vcnlo ƒ 7740. 3o. Het onderhoud van 
verschillende werken der opgeheven vesting over 1869: F. 
A. Grubbcn tc Hlcrick ƒ 9 0 0 ; H. Bloemen le Vcnlo ƒ 6 5 3 ; 
H . van Gasselt tc Vcnlo ƒ040 on 1'. II. Tocbosch tc Vcnlo ƒ529. 

Advertentiën. 
BHSTUUK DER REGISTRATIE E N DOMEINEN. 

6 : 

O N T M A N T E L I N G 
DER 

VESTING BERGEN-OP-ZOOM. 
OPENBARE AANBESTEDING. 
De Directeur der Registratie en Domeinen voor 

dc provincie Noord-Brabant maakt bekend, 
dat op Woensdag don 30'"" December 1868, des 
middags ten 12 ure, in het Ncdcrlandsch koffij
huis te Bergen-op-Zoom, al of niet onder 
voorzitting van hem Directeur, door den Ontvan
ger der Registratie en Domeinen te Bergen-
op-Zoom, bij enkele inschrijving, onder voorbe
houd van hoogere goedkeuring, zal worden 

A A N B E S T E E D : 
Het slechten v a n het bastion C O E -
H O O R N met een deel der voorl ig
gende werken v a n den hoofdwal 
tusschen dat bast ion en den l inker 
profil muur der Boschpoort en het 
maken van eenen weg tot vervan
ging van een deel v a n den straat
weg naar Antwerpen . 

Do op zogol geschreven en gesloten inschrij
vingsbiljetten moeten uiterlijk vóór 12 ure 's mid
dags var» den dag, dien der Besteding vooraf
gaande, wo«lcn ingeleverd of vrachtvrij worden 
bezorgd, ten Kantore van voormelden Ontvanger, 
om door of namens den inschrijver of anders door 
hem Ontvanger, onmiddellijk in cene aldaar ge
plaatste gesloten bus tc worden geworpen. 

liet bestek met teekening zal na den 19 De
cember n. s. ter inzage liggen ten burole van 
voornoemden Directeur en aan de kantoren van 
de Ontvangers der Registratie en Domeinen tc 
Breda en Bergen-op-Zoom, aan welk laatst
gemeld kantoor het Bestek met dc teekening, 
tegen beuling van één gulden, na gemeld tijd
stip verkrijgbaar is. 
. He aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Maandag den 28' 1" December 1868, des voor-
DiMags tusschen 10 cn 12 urc, 

Breda, ieit.iS''' December 1868, 
De Directeur voornoemd, 

VAN DER VEN. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A R N H E M . 

BRONZEN MEDAILLE PARIJS 1867. 

ZILVEREN MEDAILLE ARNHEM 1868. 
Zinken Dakbedekkingen , Dakramen , 

Dakroeven , Gestampte, gegotene, getrok-
kene cn gedrevene Bouwkundige Voorwer
pen , als: Raamroeden, G o t e n , Gevel-
ornementen, Kapiteelen, Balustraden, Ba-
lusters, Li js t versieringen, Spitsen, Consoles, 
Vazen , Let ters enz. Baden in soorten. Ge
golfd Z i n k voor Verandah's steeds in voor
raad in verschillende nummers. 

B O » E l V H U I S & vtmr. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden , Raam- cn Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolcn, Vazen, Fonteinen,- Graftcekenen, enz. 

Ransome's Patented So lu t i ons , Kiezel-
zuur- en Calcium-prcparatcn tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 x 2 tot 48 x 6 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid door snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. 392. Times 
27 Nov. 1867, enz. 

Mosaik-parquet ten: gebakken Steen. Fransch 
fabricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste mater ia len, Cowen's, 
Stephenson's enz. 

Port land-cement, Knight, lie van &Sturzo, 
Bonner-Hütte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-oement Francis & C°. 

Adres: F O L K E B B A C". Bapenburg. Amsterdam. 

Stoomfabrijk van Draadnagels 
te A R N H E M . 

Orders op dit artikel, in afmetingen van tot 
5'/ 3 Rijnlandschc duimen lengte, uit taai Duitsch 
ijzerdraad met verzonkene schroef of platkoppen, 
worden met spoed uitgevoerd. — Prijscouranten 
cn monsters worden op ft anco asfcvrage gegeven cn 
aan fabrikanten, winkeliers en aannemers voordcelig 
rabat aangeboden. Recommandeert zich tevens in 
het leveren of veranderen van Brandspui ten , 
Pompen cn daarbij behoorende benoodigdheden. 

J . H . POTHMANX 

POMPEN. 
Heeren IJzerhandelaren 
worden o p m e ï k z a a m gemaakt op de lage 
pr i jzen, waarvoor B O E K E & H U I D E K O -
P E R , tc Groningen, dc Amerikaansche on 
bevriesbare P O M P E N , uit de Fabriek van 
W . & B . D O U G L A S , verkoopen. 

Als eenige A G E N T E N dier FABRIEK zijn 
zij door groote directe aanvoer hiertoe in 
staat gesteld. 

- Deze P O M P E N munten uit door lagen p r i j s , 
juiste en zuivere afwerking, groote watcrop-
brengst en even eenvoudige als practische zamen-
stelling. Prijs-Couranten op franco aanvrage 
gratis. 

B. & H. hebben voor directe aflevering een 
nieuwe 7 p. k. H O R N S B Y L O C O M O B I E L 
gereed staan. 

Bij J . NOORDUIJN E N Z N . te Gorinchem, is 
uitgegeven: 

De Waterhijschmolens, 
eenvoudig toegelicht door 

J. B. H. V A N R O I J E N . 
NB. Men leze over de praktische resultaten, thans 

met een' nieuwgebouwden Waterhijschmolen 
verkregen in de West-Morwepolder, het 
verslag van den Heer Ingenieur II. LINSE 
in n°. 49 van Dc Opmerker. 

PORTLAND CEMENT 
van dc Hecren DIJCKERHOFF & ZONEN te'8Biebrich; H O U T E N P A R Q U E T - V L O E R E N 
van de Heeren JOS. STEINBACH & Co. te Ekrcnfeld bij Keulen; S T E E N E N dito dito van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mcttlach aan do Soar; V U U R V A S T E S T E E N E N , G I P S , 
G E B A K K E N B U I Z E N , S C H O O R S T E E N - P O T T E N ; O R N A M E N T E N van T E R R A 
C O T T A en Z I N K , alles uit dc beste Fabrieken is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN VAN DER POT, 
te Botterdam. 

Oopie. 
De ondergeteekende verklaart volgaarne, dat de Cement van de Hecren DIJCKERHOFF & ZONEN 

te Amöneburg bij Biebrich bij verschillende door hom gedane proefnemingen is gebleken, cene 
zeer goede Cementsoort te zijn. 

Bij den bouw der pijlers voor dc brug over het Hollandsch Diep tc Moerdijk, is genoemde Ce
ment dan ook tot heden bijna uitsluitend gebezigd, zoowel voor Cementmortel als voor beton. De 
Cemcntinortel werd zamcngcsteld uit 1 deel Cement en 2 deelen zand, de beton bestond uit 1 deel 
Cement, 2 deelen zand en 4 deelen hctonstiikken. Ruim 3 uren nadat zij bereid is, blijft zoowel 
de mortel als de het nog tot verwerking geschikt, tcrwyl na 24 uren de versteening niet min
der sterk is , dan bij de hier te lande gebruikelijke Engelsche Cementen. 

Van het draagvermogen van met deze Cement vervaardigde beton, zijn ook verschillende proeven 
genomen, die allen zeer bevredigende uitkomsten hebben opgeleverd. 

MOERDIJK, 10 November 1868. 
(was get.) De Sectie-Ingenieur bij de Staatsspoorwegen, 

B A K E . 
Gezien de eerst aanviezende Ingenieur, 

V A N DEN BERGH. 
N B . Ook de volgende Heeren kunnen zich, wat de kwaliteit dezer Cementsoort aangaat, volko

men met bovenstaand attest vereenigen, als hebbende nok zij dc overtuiging van derzelver 
deugdelijkheid verkregen: 

II. VON ESSEN Amsterdam. 
A. VAN CUYLENBURG, Stads-Architcct Arnhem. 
F. W. VAN GENDT JGz 
G. J. VAN GENDT 
II. A. DUFFELS Delft. 
G. DE RONDE & ZOON 
G. C. EVENWEL SCHAKEL . . . . Dordrecht. 
S. II. JURGENS 
J. VAN DER NET 
C. J. SCHOTEL 
P. VERHOEVEN 
J. VAN L1TH J ' . 's-Gravenhage. 
MOUTON & DE WIJS 
E. SARABER 
H. CRAMER Rotterdam. 

F. DEKKER Rotterdam. 
W. VAN GOOR. 
J. V A N HAAREN 
J . KNETEMANN 
II. A. LIEUWENS 
II. WEVMANS LIGTENHERG . 
A. WELS 
A. W1LI.KMSE Souburg by Middelb. 
D. DE LANGE Vlaardingen. 
J . VERKUYL QUAKKELAAR . Vlissingen. 
A. F. v. SETERS Vuchl hg 's Bosch. 
H. HAAR Wageningen. 
i. REMMERSWAAL Wassenaar. 
II. KE1NDERS, Stads-Architcct . Zwolle. 
H. II. TROOSTER 

^ Uitgegeven 'te Arnhem by D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondentcn L . VAN BAKKENES Sc C°. le Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W . V A N DER WIEL, 
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